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 زوجة واحدة ال تكفي...

زوج واحد كث��! 
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د. منذر القبا�ي 

زوجة واحدة ال تكفي... 

زوج واحد كث��! 

رواية 
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هات املدام وامأل به قد��... 

فلعله يكون لنا اليوم سلوانا... 

 يا ولدي... 
ً
وإن كنت أعلم جيدا

ما السكر أعان �� الدهر إ�سانا... 
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تمهيد 

الراوي 

وددت أن أح�ي لكم ح�اية لعلها ت�ون تقليدية �عض ال��يء. �� ليست 

ها دديةة ققد  ا�سان، ح�ى إن العديد من 
ه
ح�اية دديد  من ووهها، ق  لعل

الروا  تااولواا، ���ى لاات العالم، ��اا تص  دةي  اهراق؛ ال تفرهق ق�ن 

أقيض وأسود، مسلم و�اودي، شر�� وغر�ي؛ ولع ه اذا ما يجعلها ح�اية مرغو�ة 

ها دصة رغبة، 
ه
 ه�� مره العصور ... إ�اا دصة حب، أو لعل

ً
 كب��ا

ً
، وتال�� روادا

ً
دائةا

 ما يمم اخلل  ق�ن امر�ن، ح�ى 
ً
أو ��يء من اذا القبي . يفي واد  امر، ك���ا

أصبحت محاولة المفردة قي�اةا، من ودهة وظري، هديةة اخجدوى . ولكن ه�� أية 

ي  حال، سوف أترك اخحكم لكم أومم، ل�ي تقرروا قأوفسكم، ودون أد�ى تدخ  م�ه

 لم أيعله من دب ، وال أدري إن �ان 
ً
 ). ق  سأيع  شيئا

ً
 مةكاا

ً
(إن �ان اذا أمرا

�ة ال�املة ل�ي يرووا  �ي سأترك �ححا  امر اخحره
ه
يعله أحد من دب��، واو أو

لكم، قطر�ق�ام اخلاصة، أحداث اخح�اية كةا ودعت دون حذف أو وقصان، ودون 

تجةي  أو �عميم؛ واذا �ع�ي قطبيعة اخحال، و�ؤسف�ي أن أدول : إوكم دد تقرؤون 

 … 
ً
ما ال ��جبكم، ه�� خالف املعماد لهذا الاوع من اخح�ايات، ياملعذر  مسبقا

ول�  اخحامل�ن واخحاملات الذين ��بعون هطش العاطفة من دص  اخحب 

والارا  واملسلسالت ال��كية املدق�جة، أدول لكم ق�  صدق: ال تكةلوا القراء ، 

واوجوا قأوفسكم من اذا الكما  البائس؛ يالذي سوف يمم سرده هليكم �عد 

دلي  دد يصيبكم قإحباط شديد! إ�اا ليست ح�اية تح�ى لكم من دب  الراوي 
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ح�ى من دب  أ�لاص ُسِةح لهم، و�ول مر ، 
ُ
ذي او أوا؛ ق  �� ح�اية ت

ه
العليم، ال

  قالمعب�� هن أوفسهم دون رديب!
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1 

سعود 

 وطا  2016
ه
ى ما لذ  ساة دديد ، وحف  صاخب... �ساء... أصدداء... ش�ه

ق، �لف�ي دلبه أضعاف سعره، و�اڤيار قحر دزو�ن...  من الابيذ الفر���ي املعمه

لكن... لكن م  ذلك ال أشعر قالسعاد ... ما الذي ياقص�ي؟ ليم�ي أهلم... حسبت 

 اذه الييال الفاخر  ال�ي اسمأدر�اا ق�� السفارات، سوف ت�ون مالذي اخ��؛ 
أنه

� أحماج 
ه
�ي أخجأ إل�اا وس  ححراء مدياة الر�اض، ولكن... ال أدري، يلع�

ه
واح�ي ال

ذي أخذت�ي إليه 
ه
ذي وصفه �� الطبيب الاف��ي ال

ه
 إ�� تااول ال��وزاك ال

ً
يعال

زود�ي... أدصد طليق�ي هادما �اوت زود�ي. ملاذا ريضتُّ أخذه؟ ا  حسبت حي�اا 

�ي لسُت قحادة له؟ ر�ةا... ولكن، ألم تكن �� سبب �عاس�ي؟ قروداا، 
ه
أو

ي... لكم كراُت مها�اا، ق  كراُت دةي  اطباء! ��عرون  وا��االها الدائم ه�ه

 لهم! �عم، �� سبب �عاس�ي؛ امل��لة ي�اا، 
ً
ا وكأ�ام أام أواس �� اذا ال�ون، تبه

ا�اا، وأن  م أولو�ه
ه
�ي لسُت �� أه�� سل

ه
 قأو
ً
�ي �اوت ��عر�ي دائةا

ه
وليست ��ه أوا! �� ال

 او اام؛ ق  توادداا �� املست�فى أحب هاداا من توادداا �� 
ً
هةلها دائةا

د�اا و�� طالبة  البيت الذي أدةمه لها �� أر�� أحياء الر�اض! واكر  اخجةي ... تزوه

ي، وهن  ي أثااء دراس�اا، ثم ا��االها ه�ه
�� �لية الطب، وتحةلُت ا��االها ه�ه

صها �� دسم اخجراحة. ومن �عداا، سةحُت لها قأن تذاب  أقاائاا، أثااء ي��  تصصه

إ�� كادا من أد  المصص  �� دراحة المجةي ، ي�ان دزائي من �عد ذلك– 
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حياةا هادت، وأصبحت است�ار�ة مرمودة– أن تصلع�ي! تصلع�ي أوا الذي تحةلُت 

!! 
ً
  دريها ه�ر�ن هاما

–   «حبي�ي، شو مالك؟»  

ي، يمودظ �� دسدي ما حسبمه �� سبات  يد ليليان الااهةة تداهب خده

هظيم... ماذ أن �عريت هل�اا �� هياد  زود�ي، أدصد طليق�ي، وأوا رد  آخر. 

�ي رد  مكمة  الردولة! صدق من دال: من 
ه
أهادت�ي إ�� صباي؛ أشعرت�ي قأو

 طعم رحيق 
ً
ذ  تكةن ق�ن ثاايا املار�يات، يهو لم يذق أقدا

ه
يحسب قأن الل

  اللبااويات.

–   «ا  قاشرْت اليو  �� العياد ؟».  

  –   «من؟».

ن غ��اا سوف أسأل؟!».   –   «سلوى قالطب ... هةه

 �سأل ه�اا؟! �� لم �عد زودمك ماذ ساوات!».  
ً
–   «وملاذا أصال

–   «أديبي�ي ه�� ددر السؤال، وال دا�� للفلسفة!».  

ح�ى أوت يا ليليان؟! يبدو أن النساء �لهن سواء �� ح�ان ملااكفة الردال! 

ق املاس ال�ة�ن الذي أاديُ�اا إياه البارحة سوف يجعلها أك�� 
َ
حسبُت أن اخَحل

  ليووة، وأد ه سةادة!

–   «�عم قاشَرْت … ارتحت؟!».  
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 قأكةله؟! الَصْرَمَحة م  صديقا�اا 
ً
�ي �ايب هن أقاا�اا شهرا

ه
ة أ  اذه ال –   «أيه

 دب  أن 
ً
�� أمر��ا أام هاداا من رؤ��ام! ال أدري كيف اسمحةلُ�اا خةسة ه�ر هاما

أطلقها؟!!».  

�ي خلعمك؛ أ  تحسب�ي ال أهلم؟».  
ه
–   «حبي�ي أوت لم تطلقها، ق  �� ال

  –   «ليليان!!!»

اا د ؟!».   ك لم تح�ه
ه
–   «ما سر اوسك �اا، م  أو

ها قحادة إ�� صفعة ح�ى 
ه
اا، اذه املةرضة اللبااوية! لعل قدأْت تمجاوز حده

  �عمدل مره  أخرى، وتدرك من او و��ه �عة�اا!!

–   «ا  ��اا ريضت الرضوخ لك، وخلياومك املسمةر  لها؟».  

–   «كفى! أوا ال أدب  قأن تمحد�ي م�� ه�� اذا الاحو!!».  

اا الوردي املس، لوال أ�اا سرهان ما  ي أن ترتف  ل�اب  ه�� خده �ادت كفه

لت غض�ي اخجامح م�اا إ�� شهو  تحرق غض�ي، وذلك هادما تةايلت وحوي  حوَّ

قدالل ل�ي تصاخح�ي ق�اد�اا البارز�ن من دةيصها املفموح... لعاة هللا هليكن أي�اا 

  اللبااويات! لكم تجدن ينه شواء دلو  الردال!!
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2 

سلوى 

هياد  صباحية مزدحةة �� أول يو  هة  من �عد إداز  طو�لة… لع ه امر 

ةها من دع  من اذه البلهاء 
َ
ل
َ
ما �ان ليصبح �اذا السوء لوال ودود ليليان! ظ

مةرضة �� هياد  دراحية! �ان أددر �اا أن ت�ون هارضة أز�اء... يبدو وكأن الذي 

�اا ااا ظنه أن خ���اا الواسعة كز�ووة مسمديةة هاد درا�� المجةي  تؤالها  هيَّ

�ي سةعت قأن لد�اا واسطة كب��  ه�� هالدا�اا 
ه
لمعة  �� املجال ذاته! ولو أو

امل�بواة م  �عض الاايذين من الردال، كةدير املست�فى وهدد من أصددائه 

الفاسدين م�له! وم  ذلك، أن أصطبح قوده ليليان هادي أاون من أن أصطبح 

 . لكم كراُت ذلك الرد ، ماذ أن كات طبيبة ممدر�ة �� 
ً
قوده سالم العا�س دائةا

دسم اخجراحة. كراُت دراحة اورا  �سببه؛ ق  وكدت أكره دةي  المصصصات 

اخجراحية! ال أهلم كيف �سمطي  إ�سان م�له �اره ل�حيا  أن �ستيقظ �  يو  

�ن ملعا��مه. لو �ان قإم�ا�ام  و�أ�ي إ�� العة . أشعر قال�فقة ه�� أقاائه املضطره

أن يافذوا ماه كةا يعلت زودمه الساققة لفعلوا… يبدو وكأن دةي  الردال �� 

� ما قي�ام. ِ
�ي تة�ه

ه
  السوء سواء؛ �� يق  دردة السوء ال

 ***

ي قأخطا�اا، كةا  ر ليليان دمه ِ
َفوه
ُ
ت ه�� خ��. لم ت اخحةد �، العياد  هدَّ

 �� ال�هر الذي غبمه؛ لكنه اام من ذلك أن 
ً
ةت شيئا

ه
العاد . يبدو وكأ�اا �عل
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ه قإم�ا�ي أن أمره ه�� ال�ايي��يا 
ه
العياد  او�ات �� موهداا دون تأخ��، مةا �ع�ي أو

من أد  تااول �عض الطعا ، دب  أن أذاب إ�� مكم�ي �� دسم اخجراحة من أد  

اا تراكةت ه��ه �عد الايبة الطو�لة.  �ي ال شك �� أ�ه
ه
العة  ه�� املعامالت ادار�ة ال

أظ�اا أطول إداز  أخذ�اا ماذ زمن �عيد، ولك�اا �اوت قجد مسمحقة �عد الذي 

درى ��... هللا ال �سامحك يا سعود... ما زلت أها�ي ماك ومن تصرياتك اخحةقاء، 

  ح�ى �عد ثالث ساوات من الطالق!

 � ه�� السالمة يا سلوى . كيف �اوت اداز ؟ إن شاء هللا �اوت 
ً
–   «حةدا

مةمعة؟»  

 �� 
ً
 الدكمور أحةد صقر… يةاذ أن هريُمه أسماذا

ً
لع ه أاون الردال سوءا

ب�ي �� دراحة  ذي حبه
ه
�� �لية الطب، واو �� الوداهة والطيبة ذا�اةا. او ال

ذي م  
ه
المجةي . لواله، ملا ققيت �� مست�فى �عة  ييه دكمور م�  سالم حل�ي ال

 م  الدكمور أحةد، قةا ييه ان!
ً
  اسف أراه �س�� دائةا

–   «�اوت إداز  رائعة ومسمَحقة ماذ زمن!»  

–   «وا  تودد إداز  غ�� مسمحقة؟».  

سامحك هللا يا دكمور أحةد! ملاذا أودفم�ي �� السيب، أثااء مصاحبمك لهذا 

الرد  الذي ال أتحة  اخحديث معه؟! ح�ى �عليقه السةج اذا يدله ه�� 

  اسمصفايه �ي، و�ةا أدوله.
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–   «وهللا ليست �  إداز  مسمحقة؛ يهااك أ�لاص �� اذا املست�فى ال 

�عةلون، وكأ�ام �� إداز  دائةة».  

ي اذا يفحةه!   لع ه رده

–   «أين ذابِت؟».  

من ي�ون اذا الذي �سأل�ي؟... للموه أتنبه لودوده ق�حبة الدكمور أحةد، 

�ي ملحمه من دب  �س�� معهةا... غر�ب، �سأل�ي أين ذابت؟  والدكمور سالم... أظاه

  وكأوه �عري�ي، م  أنه اذه أول مر  ألمقيه.

–   «كات ما ق�ن ويو يورك، و�وسطن.» أدد وف��ي أديبه...  

لاا  –   «�سمأذوك دكمور أحةد؛ أوا وطارق سنسبقك إ�� املق�ى، وأوت حصه

ه�� راحمك».  

اخحةد �! خ�� ما يع  سالم... ه�� اد ، لديه اخحصاية ل�ي يدرك أن 

  ودويه للمحدث م�� أمر غ�� مرغو  ييه!

–   «اا يا سلوى، ُردِت من امل�ا�  �� اداز ؟»  

  .« 
ً
–   «�ع�ي... ولكن اوالد، اشمقُت لهم ك���ا

  هللا ال �سامحك يا سعود!

–   «غر�ب تصرف طليقك اذا! أوا ال أيهم ما الذي ير�ده ماك �عد ثالث 

 من أد  أن ترد�� إليه؟».  
ً
ساوات من الطالق؟ ا  يحاول الضا  هليك م�ال
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ه
 �� اذه الدويا إال

ً
–   «ق  اذا او طب  سعود... إ�سان أوا�ي ال يحب �لصا

�ي تجرأت، 
ه
وفسه! او ه�� أتم سسمعداد �ن �سمصد  اوالد من أد  معاوا�ي �و

ويكرت �� الزواج من رد  آخر!».  

 هادما داقلمه 
ً
 ددا

ً
 لطيفا

ً
–   «خسار  وهللا أنه املوضوع لم يمم... وددته ردال

ه �� غاية اججا  قك، وه�� أتم سسمعداد من أد  تلبية 
ه
�� القسم؛ قدا �� حي�اا أو

دةي  مطالبك».  

–   «�  ��يء دسةة، ووصيب».  

ث�ي هن هرسس م��وج لم أكن مقماعة قه من اساس.  ماذا أدول له؟ يحده

أردت دسه وبض أوالدي من خالله حول مبدأ زوا�� مره  أخرى من رد  غ�� 

ة! ليم�ي لم أيع ... كم �� الوحد  داتلة! هللا ال �سامحك يا  أق�ام، ي�اوت الطامه

ي �وسيلة ضا ، يجعل�ام يمحاملون  سعود.. يأوت الذي اسمصدمت اوالد ضده

، و�رغبون �� العيش معك!   ه��ه

ر لك أمورك... أوت إ�ساوة  ، وإن شاء هللا ر�اا ييسه
ً
–   «ه�� العةو  تفاء�� خ��ا

بة، و�سمحق�ن �  خ��... ردَّ  يع  أوالدك مفهومة؛ أمر طبي�� ومؤدت، يال  طيه

  .« 
ً
ا تْحِة�� اةه

–   «إن شاء هللا... اذا ما آمله».  

��جب�ي �� الدكمور أحةد طيبمه وتفاؤله الدائم... اكذا او ماذ أن هريمه 

 �� �لية الطب؛ يرى اخل�� �� دةي  الااس، إ�� دردة البالاة �� �عض 
ً
أسماذا
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احيان. أذكر كيف مدح �� «سعود» هادما المقاه دب  طالداا، وكيف حاول 

ِب!
يه
َ
  إداا�� قالبقاء معه هادما اخملفاا و�دأُت �� إدراءات اخلل ... كم او ط

ا... أراك ه�� خ��».   –   «ايه

–   «م  السالمة دكمور أحةد».  

ال�ايي��يا مزدحةة كةا العاد ، خاصة قطلبة الطب. كم �ا��ت احوال ماذ 

  والطالبات 
ه
أن كات م�لهم دب  ساوات ال أوده تذكر هدداا... ان، الطال

 أما  املأل؛ يدرسون، و�تااولون الطعا ، و�محدثون �� شؤون 
ً
يجلسون سو�ا

اخحيا  كأواس طبيعي�ن، �� مجمة  طبي�� خاٍل من المعقيدات. ولكن اذا يق  

ا �� اخلارج، ي�   ااا �� املست�فى، ق  �� اذا املست�فى ه�� وده المحديد. أمه

ى ت�بت قراء�ام، واملرأ  �ائن ياسد  اةون ح�ه ��يء �س�� قب ء شديد. الااس ُم�ه

قطبيع�اا؛ لذا ودب اخحجر هل�اا! والوصاية ما زالت دائةة، ول�ي أذاب إ�� مؤتةر 

ي مدهو  إليه من أد  إلقاء قحث كمبمه، يجب أن أحص  ه�� إذن من و��ه  ط�ه

 ! اخحةد � أن 
ً
أمري، ودد ي�ون و��ه أمري او اق�ي الذي ر�يمه، ودعلت ماه ردال

أ�ي ال يزال ه�� ديد اخحيا ، ودد أ��أ�ي وإخو�ي ه�� ال�قة، وليس ال�ك. ليت 

«سعود» �ان م�له، يلر�ةا أمور ك���  �اوت ه�� غ�� حالها اليو . ولكن... ما يائد  

 ماذ البداية؛ ق  
ً
 ياشال

ً
لكن ان؟ يةا درى دد درى، واوم�ى امر. �ان زوادا

، وأنه دلبه ملك  ح�ى دب  أن يبدأ، هادما صرهح �� �عد اخلطبة قأوه مجبور ه��ه

 ... كم كات طفلة قلهاء! 
ً
غ��ي ... صدم�ي، وم  ذلك لم أتراد  هن دبوله زودا

ه يةره قف��  مرااقة، وسرهان ما سوف يمجاوزاا �عد الزواج، وأوه 
ه
حسبت أو
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سيحب�ي م  الع�ر  �عدما يمعرف ه��ه أك��... ولكنه اذا لم يحدث... يا إل�ي! ملاذا 

�ي ه�� 
ه
اا �علم قأو اذه الذكر�ات املؤملة ان؟!... أين دياا؟ لقد تأخرت، م  أ�ه

  جج ...

 سلوى، آسفة ه�� المأخ��، ولكن العياد  �اوت مزدحةة إ�� أ�عد 
ً
–   «هذرا

ون ه�� حجز هدد من املر��ى يفوق استيعا  العياد  قك���؟  حد. ال أدري ملاذا يصره

والاتيجة أن ال� ه يمذمر!».  

–   «أووو... أشفقت هليك دياا. سأق�ي �عد دلي !»  

–   «دةي ! لقد هادت إليك روح ال�لر�ة. يبدو وكأن اداز  الطو�لة دد 

�ي أهريها».  
ه
ت مفعولها، وهادت إلياا سلوى ال أده

–   «اا اا ... يا خفة دمك!».  

–   «دهك من اذا، وأخ��ي�ي قالمفصي ، ماذا يعلت؟ وأين ذابت؟ ق  أين 

دضيت رأس ساة ألف�ن وست ه�ر ؟ و�جوار من؟!»  

–   «رأس الساة �اوت �� تايةز س�و�ر قنيو يورك، م  َسَةر وزودها. يبدو 

ا ه�� اصطحا�ي معهةا».   ا ه��ه ل�و�ي قةفردي، يأصره وكأ�اةا حاه

–   «َسَةر وزودها؟! حسبمك سمقول�ن �� إوك �عريت ه�� شا  وسيم وغ�ي، 

يعرض هليك الزواج، ووايقت».  

ي دون أن أشعر... شا  وسيم وغ�ي!   �حكة مدو�ة خردت م�ه
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–   «وال تن��ي أن تقو��: أهز  ولم �سبق له الزواج من دب ، وُ�َفضَّ  أن 

ي �ع�ر سا�ن!»   ي�ون �� ال�الث�ن من هةره، �ع�ي أصار م�ه

–   «إيه وهللا أوت �سمحق�ن أك�� من اذا! يا قا�ي أوت ألف من يمةااك... 

است�ار�ة دراحة تجةي  مرمودة �� أك�� مست�فى �� البلد؛ دةيلة، وذكية، و�� 

 ل��ودمك ه�� الفور، ودون تفك��!».  
ً
غاية املرح... أوا لو كاُت ردال

 ملا دبلت الزواج ماك، وال ح�ى اخجلوس معك �� ال�ايي��يا!»  
ً
–   «لو كاِت ردال

�ي 
ه
ااا دياا... لكم أحب اذه املصلودة ال �حكة أخرى؛ اذه املره  ��ارك�ي إيه

 ما تري  من رو�� املعاو�ة. ال أظن أنه واحد  من صديقا�ي تفهة�ي م�لها... 
ً
دائةا

محظوظة أوا لودود صديقة م�لها �� حيا�ي؛ و�الرغم من ا��االها م  زودها 

 ما تجد الودت الذي تصصصه من اد  
ً
اا دائةا  أ�ه

ه
وأوالداا قجاوب هةلها، إال

  ِ
َعسه
َ
 �� دلسات امل

ً
المواص  م�� داخ  املست�فى وخارده، ق  و��ارك�ي أيضا

ي اةو  اخحيا ... �� من القليالت اللوا�ي أهريهن وتزودن هن حب.  ال�ي تز�ح ه�ه

ى إ��  �عريت ه�� زودها �� �لية الطب، و�ان يك��اا �عام�ن... إججا  ممبادل أده

المعارف، ثم إ�� هد  لقاءات ق�ن أرودة املست�فى اخجام��، دب  أن يصط�اا 

ة سعاد�اا، ولكن حدث �عد ذلك ما  ���  رس�ي. أول ساوات الزواج �اوت �� دةه

دها   او تفوه
ً
ذي زاد امر سوءا

ه
 : قدأ اخحب يف�� هادما زاد ا��االها؛ وال

ً
يحدث دائةا

 ه�اا، ح�ى ترك الطب قةجةله واتجه إ�� 
ً
امل�حوظ ه�� زودها الذي تأخر ك���ا

ه ينب�� ه�� 
ه
المجار ... يبدو أن كرامة الرد  ال تمحة  تفوق زودمه هليه، وكأو

 ال�ائن اضعف، و�حادة إليه!
ً
  املرأ  أن ت�ون دائةا
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طة؟».  
َ
–   «سات�ارك �� دطعة قي��ا اليو ، أ  وكمفي قالَسل

–   «أشعر قاخجوع!»  

  .« 
ً
–   «يلمكن دطعة قي��ا إذا
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3 

طارق 

 دب  أن أسمة  إ�� سيةفووية 
ً
 دديدا

ً
ماذ ساوات وأوا ال أقدأ أسبوها

�ي أصبحت أشهر قداية �ية 
ه
قي�اوڤن اخلامسة قطردا�اا ار�  ال�ه�� ، وال

مقطوهة كالسيكية... دا دا دا داااااا... وكأ�اا طردات القدر تدق ه�� اقوا . 

 غ�� 
ً
 اذه املره ، و�حة  إ��ه أمرا

ً
قداية دةيلة �سبوع دديد؛ لعله ي�ون مصملفا

  ال�ي دعلمه يبدع تحفة كهذه 
ه
مألوف. لكم أحسد قي�اوڤن ه�� موابمه الفذ

�ي هاشها �� أوائ  القرن الماس  ه�ر. ال�ور  
ه
وس  أدواء اخحرو  الااقليووية ال

�ة واخو  واملساوا ،  �ي سبق�اا �عد  أهوا  وهدت قامل��ء قاخحره
ه
الفر�سية ال

�ي ال تاقط ... 
ه
 أالك أورو�ا قحرو�ه ال

ً
اا أتت قااقليون الذي أصبح إم��اطورا ولك�ه

  كيف يةكن إل�سان وس  تلك الظروف القاسية أن يأ�ي �عة  قد�  كهذا؟

� ورثت اذا امر هن أ�ي الذي �ان 
ه
ه�قُت املوسيقى ماذ صاري . لع�

 . حاول أ�ي 
ً
يجيد العزف ه�� آلة العود، قصالف أمي ال�ي �اوت ال تمذوق الفن ك���ا

 موسيقية– أن �علة�ي العزف ه�� تلك الة العر�ية 
ً
 – هادما ودد أنه �� أذوا

ً
مرارا

ال�جية، ولكنه ه�قي �ان يكةن م  آلة البياوو. ال أذكر م�ى، وكيف �اوت أول 

� اسمةعت إ�� العزف هليه �� 
ه
مر  اسمةعت ي�اا إ�� العزف ه�� البياوو؟ لع�

الملفاز، أو ر�ةا �� رحلة م  والدي إ�� أورو�ا أو أمر��ا، �� رداة يادق خةس 

وجو ، أو هاد مدخ  مطعم ياخر... ال أدري ... يةاذ أن وهيت ه�� الدويا، وأوا 

، يأخذت أهلم وف��ي هليه. 
ً
 صا��ا

ً
هاشق لهذه الة ال�جيبة. اش��ى �� أ�ي أورچا
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ححيح، لم يكن قياوو، ولكاه �ان أدر  ��يء إليه. وهادما رأى حةا��ي الكب��، 

قحث �� هن معلم قياوو، يودد زودة موظف �� القاصلية امر�كية قجد  �علم 

اطفال العزف ه�� البياوو مقاق  مبلغ معقول؛ ومن ثمه اوطلقت �� أدة  رحلة 

  م  أروع آلة اخ��هها ا�سان!

ساوات دليلة ثم أصبحت أهزف أيض  من معلة�ي، ميسز وليامز، ح�ى 

ي العزف �� حفالت القاصلية امر�كية، ومن ثمه تما�عت  إ�اا أصبحت تطلب م�ه

ي ه�� هكس أ�ي، لم ��ج�اا اخحال، وخايت أن  الدهوات من قا�� القاصليات. أمه

 ه�� أن أو�ي �  ها  الصف 
ً
تلهي�ي املوسيقى هن دراس�ي، ولذلك كات حر�صا

لهم! 
ُ
اا ت الدرا��ي، وأوا من املمفود�ن؛ يق  ل�ي أثبت لها أن املوسيقى ال تل�ي، ولك�ه

�ان طةو�� أن أدخ  ا�اديةية امللكية للةوسيقى قلادن، ولكن الواد  الذي 

أهي�ه أ�ى ذلك... يةا او مسمقب  هازف للبياوو �� قلد �السعودية ال يزال 

الك���ون من أاله ياظرون إ�� املوسيقى ه�� أ�اا حرا ، وهة  من أهةال 

ةان ه��ه أن أدخ  �لية  ال�يطان؟! ال، يمفو�� الدرا��ي، ومجةو�� العا�� �اوا يحمه

دت �� دراس�ي، وذابت �� �ع�ة إ�� أمر��ا،  الطب، يفعلت... ومر  أخرى، تفوه

وتصصصت �� مجال دراحة القلب، دون أن أوقط  هن العزف ه�� آلة البياوو... 

 تلك الة الساحر . 
ً
ل�اا أحداث ك��� ، و�اوت رييقة در�ي دائةا

ه
ساوات طو�لة تصل

ب  يه
َ
ط
ُ
ةا شعرت قالهم وال�جن ودد�اا ت

ه
ةا شعرت قالفرح خجأت إل�اا، و�ل

ه
�ل

 و�اوت مصاحبة ملقطوهة موسيقية تذكر�ي إ�� 
ه
خاطري . ما من تجر�ة مررت �اا إال

اليو  قملك المجر�ة. هادما ه�قُت �ول مره ، �اوت املقطوهة ��: سوواتا ضوء 

القةر. وهادما ه�قُت للةره  ال�اوية، �اوت املقطوهة ��: من أد  إليس. وهادما 
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�ي لم أح�اا د ، �اوت املقطوهة ��: �و�سرتو البياوو 
ه
دت من اقاة خال�ي ال تزوه

�ي ال أزال أها�ي من 2ردم
ه
 لرحةاوياوڤ؛ أصعب مقطوهة �علة�اا �� حيا�ي، وال

  تبعا�اا ح�ى اليو !

 ***

خةسة أقااء: قنمان وثالثة أوالد، ام حصيلة زوا�� من ادي ... زواج داء 

�ت  �عد تجر�َ�ي حب ياشلم�ن، دعلما�ي أيقد ال�قة �� ��يء اسةه اخحب، يجره

؛ قالرغم من �و�اا اقاة خال�ي، 
ً
ي م  الزواج المقليدي. لم أكن أهريها ديدا

ه
حظ

�ي �� واٍد و�� �� 
ه
حيث �اوت، م  أالها، �عيش �� تبوك... ماذ ثا�ي لقاء أدركت أو

 �� تلك الز�جة...
ً
ي أداعم�ي قامل��ي ددما   واٍد آخر؛ ولكن أمه

–   «اخحب سيأ�ي �عد الزواج. �� صا�� ، و�سمطي  ��كيلها كةا ترغب.» 

دالت ��...  

 هاه او ذلك ال�عور الدائم قالمعاسة. 
ً
لكنه اخحب لم يأِت، والذي أ�ى قدال

، ح�ى 
ً
يكرت أك�� من مر  أن أتركها، ولكن حةلها �ان �سبق دراري دائةا

�ي لم أَر من حو�� امل�ال ايض ... يأين ام 
ه
استسلةت ل�حال القائم، خاصة وأو

ذين تزودوا هن حب مزهو ؟
ه
ى ال   السعداء �� حيا�ام الزودية، ح�ه

عها  ي أقت... حاولت أن أ�جه اا م�  أمه �اا �� املوسيقى، ولك�ه ِ
حاولت أن أَحبه

ة مر�حة  ه�� دخول اخجامعة، ولكن لم تكن لد�اا رغبة، ووددْت �� اطفال حجه

 أوه ح�ى من دون أطفال ما 
ً
لعد  إكةال دراس�اا اخجامعية؛ وإن كات أهلم ديدا
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�اوت لمكة  �عليةها، ��اا ق�  �ساطة ليست من الراغب�ن �� المعلم؛ يج ه 

  طةوحها ماصبه �� أن ت�ون سيد  قيت يق ... ال أك�� وال أد .

 ***

�ي 
ه
صباح يو  أحد رتيب، أام ما ييه او سيةفووية قي�اوڤن اخلامسة ال

�ي أسمقب  أسبو�� 
ه
ار�ي، وأوا �� طر�قي إ�� املست�فى؛ وكأو أسمة  إل�اا �� سيه

ردات القدر�ة ار� ... ومن يدري؟ يلع ه ددري يص�ئ �� 
َ
اخجديد من خالل تلك الط

�ي مضت...
ه
 أيض  من اساقي  الباامة ال

ً
  اذا اسبوع أمرا

أذاب إ�� املست�فى دب  الدوا  قاصف ساهة ل�ي أتفادى ازدحا  شوارع 

�ي أيض  
ه
الر�اض. أش��ي دهو  الصباح من أحد مقا�� املست�فى املمعدد ، ولو أو

املق�ى الذي يق  قجاوب حديقة املست�فى، خاصة �� اذا الودت من الساة؛ 

حيث السةاء صايية وخالية من الابار، والطقس دةي  ييه قرود  غ�� داسية 

�ي لست وحدي من ير�د سسمةماع �اذه ادواء البد�عة 
ه
ه�� اقدان... يبدو أو

، من موظفي املست�فى. ال ياق  
ً
سسمثاائية؛ يامل�ان ��جه قةن حضر م��� قاكرا

املود  سوى موسيقى اادئة �� اخللفية، ل�ي تبعث الن�وى �� الافوس. حاولت 

اد��اح اذا امر من دب ، ولكنه إدار  املست�فى ريضت قحجة هد  است�ار  

�عض املحايظ�ن الذين يرون حرمة املوسيقى، م  أن اؤالء ام ذا�ام من يرون 

 
ً
حرمة سخمالط، واملست�فى دائم ه�� سخمالط! وام كذلك من يؤماون دطعا

 
ً
قودو  الاقا ، ووصف �ساء املست�فى �اشفات لودواهن وشعوران! ملاذا إذا

لوا امور اخرى ال�ي ال يرتضو�اا؟! يبدو أن ما   لون املوسيقى كةا تقبه ال يمقبه
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�ي ال تر�د 
ه
املوسيقى مسألة مقدور هل�اا؛ قصالف غ��اا من املسائ  ال�ائكة ال

ادار  المطرق إل�اا م  ودود هدد كب�� من املوظف�ن اداوب. املوسيقى م  

  اسف، كةا �� هاد  الفن �� قالدوا، أصبحت �� ال�حية.

 ***

ر، واخجةي  ياصاع   كةا العاد . رئيس القسم يقره
ً
ادمةاع القسم �ان أحاديا

�وامره. دكماتور�ة محضة؛ من يمجرأ و�قاومها يجد وفسه �� داع الهاو�ة، كةا 

عة، واو  درى من دب  م  الدكمور وحيد سةردادي، هادما ريض أن ي�ون إمه

�ي تدر�اا ي�اا 
ه
سست�اري املصضر . مطالبه �اوت معقولة قةقاييس اماكن ال

 مصملف... 
ً
، سواء أكاا �� كادا أ  أمر��ا، ولكن قةقاييساا ااا يا�مر ددا

ً
دةيعا

يكيف له أن يطالب قحقه �� تقر�ر شأن حاالته قافسه دون الردوع إ�� رئيس 

 ه�� سلطمه! ق  او هصيان مد�ي ممعةد!! 
ً
 صارخا

ً
القسم؟! اذا ���  �عديا

قت له دضية إاةال ت��� ال�فقة من  ِ
فه
ُ
  ماه، ح�ى وإن ل

ه
ي�ان ال قد من المصل

ى �� اخمالق ال�ام، رئيس دسةاا ياش !
  شده  قالا�اا... سبحان هللا، ح�ه

ا  اورطي؛ أ�اي�اا �� قض   �اوت لديه هةلية واحد  اليو : استبدال الصةه

اح دلب �� العالم ق�  تأكيد،  ساهات دون م�ا�  تذكر. أوا لست أيض  دره

، أامم قةرضاي ه�� أكة  وده. أحب هة��، وإن كات 
ً
دا  ديه

ً
احا ولكن أحسب�ي دره

 �� ... 
ً
، ولكن ليس مبدها

ً
 واجحا

ً
ال أه�قه كةا أه�ق املوسيقى. أهم�� وف��ي طبيبا

 �� اذا املست�فى ياطبق 
ً
 واحدا

ً
حقيقة امر، أوا لم أصادف ح�ى ان طبيبا

  هليه وصف اقداع...
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–   «ألو... طارق، ما رأيك �� ياجان دهو  سرس ؟ م�� الدكمور أحةد، واو 

 لرؤ�مك».  
ً
ا م�ماق دده

يأتي�ي صوت صديقي العز�ز سالم ه�� الهاتف املحةول، ليعرض ه��ه 

اس��احة دص��  هاد مامصف ال�اار... لِم ال؟ وكذلك ال ما�  هادي من مصاحبة 

َس�ي �� �لية الطب دب  وحو أك�� من  الدكمور أحةد صقر الذي أهريه ماذ أن َدرَّ

 ... خةسة وه�ر�ن ه�� وده المحديد... يا إل�ي! كم تة��ي الساوات 
ً
ه�ر�ن هاما

  �سرهة ال��ق .

 إ�� املق�ى».  
ً
–   «ال ما� . أداقلكةا �� ال�او، ثمه وذاب معا

و�اوت تلك �� الطردة او�� من طردات القدر لهذا اسبوع! اذا ما سوف 

... 
ً
  أهلةه الحقا

 ***

�ي أحلم! يه  يةكن ملصلوق أن ي�ون �اذا اخجةال؟ وكيف 
ه
لوالة ظانت أو

لم أراا من دب ؟! أين �اوت؟ أو أين كات أوا؟ ا  كات �� سبات هظيم، 

 غ�� مرئي �ان قي�ي و�ي�اا طيلة اذه 
ً
واستيقظت ماه اذه ال�حظة؟! أ  أنه حجاقا

�ي اكت�فت سيةفووية مفقود  لبي�اوڤن... سيةفووية لم 
ه
السا�ن؟! أشعر وكأو

  ��هد لها العالم من م�ي !

�� السيب اسمودفها الدكمور أحةد... يبدو أ�اا �اوت �� إداز  طو�لة. 

  وددت�ي أسألها دون أن أدري :
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–   «أين ذابت؟»  

م�ن   �� تأم  هيا�اا العسليه
ً
اا ه�� السؤال، حيث كات م�اوال ولم أتنبه لرده

�ي حاولت 
ه
م�ن قدتا �� حز�نم�ن �عض ال��يء، قالرغم من السعاد  املصطاعة ال

ه
الل

  أن ترسةها ه�� ودهها ه�� اقتسامة لؤلؤ�ة أضاءت همةة امل�ان...

لاا  –   «�سمأذوك دكمور أحةد؛ أوا وطارق سنسبقك إ�� املق�ى، وأوت حصه

ه�� راحمك».  

سامحك هللا يا سالم! ا  �ان يجب هليك أن �سمأذن �� سوصراف ان، 

 ليطول اللقاء العاقر م  اذه املصلودة 
ً
ك ققيَت صامما

ه
و��ةل�ي معك؟! وددت لو أو

  ال�جيبة!

 ***

�ي المقياااا دب  دلي  �� السيب؟!»  
ه
–   «سلوى الادير؟! ال

�ي 
ه
�ي أتحدث هن امرأ  أخرى غ�� ال

ه
ال أدري ما وده اسمارا  سالم؟ وكأو

  رأي�اا ماذ خحظات!

�ي المقياااا دب  دلي  �� السيب وتركاااا م  
ه
–   «�عم، الطبيبة اخجةيلة ال

أحةد صقر... أوليس اسةها سلوى الادير؟!».  

اا ليست قذلك اخجةال الذي تمحدث هاه!».   –   «ق  ��، ولك�ه
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–   «وكذلك ليست دبيحة كةا وصفَت �� دب  مده  هادما و�حك الدكمور 

قت زودمك الساققة!».  
ه
أحةد قصطب�اا، �عدما طل

 ! أوا لم أد  إ�اا دبيحة... ما دلمه حي�اا او أ�اا ال تجذق�ي، وال 
ً
، مهال

ً
–   «مهال

��جب�ي �لصي�اا؛ واذا او واد  اخحال ح�ى ان. �� قالنسبة �� �لصية كر�اة!».  

–   «�لصية كر�اة؟!».  

 �� اذه الدويا سوى وفسها! ماذ أن 
ً
–   «�عم، إ�ساوة وصولية، وال تحب أحدا

�اوت طبيبة ممدر�ة �� دسم اخجراحة ووظر�ي لها سيئة، ولم تما��... أذكر أ�اا �اوت 

كسولة، وال يةكن سهمةاد هل�اا �� املااو�ات؛ ولكنه أسوأ ما كرامه �� �لصي�اا او 

وفادها، وتةلقها الدائم لرئيس القسم! م�  اذه الاوهية من ال�لصيات ال ��جب�ي 

  .«! 
ً
أقدا

 تبالغ... ال أظنه أن اذا او رأي أحةد صقر ي�اا».  
ً
–   «أوت حمةا

  �عم، أذكر أوه اممدحها ح�ن و�ح سالم قالزواج م�اا...

، أوت ترااا ملكة دةال 
ً
–   «يا سيدي �  له رأيه... خذ هادك ان م�ال

 هادية، وليست قذاك اخجةال».  
ً
ا العالم، وأوا أرااا دده

–   «واذا ما ال أيهةه... يكيف يةكن ل�لص�ن أن ير�ا ال��يء ذاته، ولكن 

�ي ترااا أوت!».  
ه
�ي أرى امرأ  أخرى غ�� ال

ه
؟ وكأو

ً
قاظر  مصملفة تةاما

–   «لع ه كر�� ل�لصي�اا او الذي دعل�ي أهايها... ولكن ه�� أية حال، 

اخجةال ��يء �س�ي، وتصملف مقاييسه من �ل  آلخر».  
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ن تمحدثان؟».   –   «هةه

ه ا��جم �� اخحديث م  سلوى، ولذلك 
ه
 داء الدكمور أحةد... يبدو أو

ً
أخ��ا

  تأخر هلياا.

–   «هن سلوى الادير... أظن يا دكمور أحةد أن «طارق » ود  �� اخحب من 

أول وظر !».  

  سالم ي�اكم! كعادته هادما ية ه من وقاش مسألة ما.

–   «حب من أول وظر ؟! ال... طارق أهق  من اذا؛ كةا أوه م��وج، وسعيد 

م  زودمه».  

 ال �عري�ي يا دكمور أحةد...
ً
ا   سعيد م  زود�ي؟! أوت حقه

 اكذا، يصل  ما ق�ن 
ً
–   «ال �امم قةا يقوله سالم يا دكمور أحةد، يهو دائةا

ه  ، ولكاه
ً
ا اخجد والهزل ... كات أحاول إدااهه قأن الدكمور  سلوى تبدو مااسبة له دده

  .«! 
ً
 أن �ع��ض. �عقليمه اذه أؤكد لك أوه لن ي��وج مر  أخرى أقدا

ه
أ�ى إال

–   «وأوا اكذا مرتاح».  

ك اليةاىبعد؟!».    مرتاح!؟ ال أظن... ألم تمعب كفه
ً
ا –   «حقه

–   «خالص يا طارق ! ال دا�� لإلحراج!».  

أوا وسالم و�حك قصوت هاٍل، ولكنه الدكمور أحةد ��عر �ااية اخحرج 

 ... املسك�ن، ير�د أن ي�حك او 
ً
ي أقدا من تلك الدهاقة اخجر�ئة ال�ي لم يمودعها م�ه
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ه �� ح��  من أمره! ال �علم إن �ان يجدر قه أن يفع  ذلك، أ  يكمم  اخر، ولكاه

  �حكمه.

 إ�ساوة 
ً
ا –   «ما رأيك يا دكمور أحةد قصراحة �� سلوى الادير؟ ا  �� حقه

 �� اذه الدويا سوى وفسها؟».  
ً
أواوية كةا يصفها سالم، وال تحبه أحدا

 طيبة، ولك�اا مرهت قظروف صعبة م  زودها 
ً
ا –   «ال قالعكس؛ �� إ�ساوة دده

ظة ��  اول دعل�اا ال ت�ق �� أي أحد، ور�ةا لهذا السبب دد تبدو داية، وممحفه

م�اهراا».  

ة!».   يَّ
َ
د سالم؟ �ع�ي حضرتك ظلةت الِبن ِ

–   «سام  يا َسيه

ر مر  أخرى : �ٌ  له رأيه؛ ولوال  ِ
ره
َ
–   «وهللا يا طارق أوا دلت لك رأسي، وأك

اخمالف اذواق، لبارت السل ».  

ححيح كالمك يا سالم... �  إ�سان وله رأيه... ق  �  إ�سان، وله هياان 

ياظر من خاللهةا ي��ى ما دد ال يراه اخرون. ما رأيُمه أوا ح�ن ودعت هيااي ه�� 

 
ً
سلوى أمر ال أسمطي  وصفه لك قوصف تفهةه؛ إذ كيف �� أن أصف لك شيئا

؟ احساس الذي شعرت قه ح�ن رأي�اا لم أشعر قه ماذ زمن �عيد... 
ً
�ا ِ
أدده ُمَح�ه

ى كدت أ�ساه. يه  �عق ، �عد �  تلك السا�ن؟! ا  �عق  أن  ، ح�ه
ً
ا ق  �عيد دده

  القلب الذي حسبمه مات، دد هاد إ�� اخحيا  ينبض مر  أخرى، من دديد؟!
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4 

سلوى 

ةا دخلت امل��ل اخلاوي �عد ماادر  اوالد له. 
ه
أشعر قوحد  شديد  �ل

 ي�ام، ققدر ما او و�اية ��! لم �امم �ام د  �� حياته. لم يما�  
ً
ا ي، ال حبه أخذام م�ه

 قافسه يق ، و���واته! ام قالنسبة 
ً
ي اوايا�ام، ق  �ان م�اوال دراس�ام، أو يَا�ه

له �اووا– كةا كات أوا– مجرد ودااة ادمةاهية، ال أك��؛ وان أصبحوا أدا  

�ي  ؛ ولكن ال! لن أسةح له قأن يب��ه �سمصدمها ودمةا ير�د من أد  الضا  ه��ه

ه�� اذا الاحو! أقاائي ليسوا لعبة �� يده، وأوا لم أهد دميمه العةياء! يهد 

ا صاخح وهبد العز�ز ييةك�اةا املرور ه��ه ��  وسلةان ال قد أن يبيما م�� الليلة... أمه

ا الصا��ان، يال!  أي ودت، يكالاةا كب��ان، ولدى �  م�اةا سيارته اخلاصة؛ أمه

 
ً
أوا ه�� أتم سسمعداد ل�ي أداضيه �� املحاكم إن لز  امر! لن أسةح له أقدا

ي!   قاسمصدامهةا ضده

–   «ألو صاخح... كيفك حبي�ي؟»  

–   «اال ماما».  

–   «أين يهد وسلةان؟ ملاذا لم يأتيا ح�ى ان؟»  

–   «ال أدري . أوا ان �� اخجيم... ا  أخ��ك قاقا قأوه سوف يرسلهةا؟».  

ثت معه دب  أمس... ماذا هاك أوت، وهبد  –   «اكذا اتفقاا هادما تحده

العز�ز؟ ألم أوح�كةا؟ م�ى سوف أراكةا؟».  
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–   «ال أدري هن هبد العز�ز، ولكن إن شاء هللا أمرهك أوا ه�� الو�ك اود».  

�ي!  الو�ك اود؟! لم يَر�ي ماذ شهر، وسينمظر ح�ى �ااية اسبوع ل�ي يةره

ن سعود من إظهاري أمامه �ال�ر�ر ، خاصة �عدما... 
ه
ي... تةك أخذ صف أقيه ضده

ِ  ه��ه حيا�ي!
ه
  ال حول وال دو  إال قا�... ح�ى �عد الطالق ما زال ياا

–   «ه�� خ�� حبي�ي. �عال ودمةا ��اء».  

ولكن، أين الصا��ان؟ أين يهد وسلةان؟! ملاذا لم يأتيا �عد؟! هللا ال 

؛ ح�ى يرغة�ي ه�� ستصال قه! ير�د 
ً
�سامحك يا سعود! اذه �� طر�قمه دائةا

  إذال��!!

  –   «ألو..».

–   «اال سلوى ... م�ى وصلِت من أمر��ا؟».  

  كم أكره سةاع صوته اخل�ن املتسل !

–   «وصلت البارحة... لقد أخ��تك هن موهد وصو�� هادما تحدثُت معك 

آخر مر  ل�ي ترس  إ��ه يهد وسلةان ح�ى يبيما م�� الليلة».  

–   «آه... آسف؛ وهللا �سيت م  س��اال».  

–   «�سيت؟! وا  اذا أمر ُين��ى؟!! ... سعود، لقد وهدت�ي!».  

 إن شاء هللا».  
ً
–   «أرسلهةا لك غدا

–   «وملاذا ال ترسلهةا الليلة كةا اتفقاا؟!!».  
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 يا سلوى ... أوت 
ً
 ... غدا

ً
هةا واما ان... غدا

ه
–   «أظن أنه الودت دد تأخر، ولعل

، و�و  واحد لن يفرق معك �� ��يء».  
ً
غبِت ه�اةا شهرا

–   «يو  واحد؟!».  

يا وغد! يا خسيس!! هللا يلعن اليو  الذي تزودمك ييه يا حق��!!! �عادب�ي 

  ه�� اداز  ال�ي أخذ�اا �عد الذي يعلمه م��؟!!

 إن شاء هللا أرسلهةا إليك م  السائق».  
ً
–   «غدا

ل قال�ةامة. 
ه
رغبة م�حة دعلم�ي أ�لم دياا ل�ي وذاب إ�� مق�ى ال�ال

ِ ، من املم  القليلة املباحة ال�ي أخجأ إل�اا �لةا 
أصبحت ال�ي�ة، و�ا�خ  املعسه

  شعرت قذلك الفراغ القات ...

كم أغب  ذلك الرد  ال�جوز م  زودمه �� اخليةة املقاقلة، واةا 

�ان، و�تسامران، و��ح�ان. ملاذا ال أحص  أوا ه�� حيا  كهذه، خالية من  ِ
يه
َ
��ُ

الهمه والامه والاكد؟! لكم تةايت، وأوا صا�� ، أن أتزوج من رد  يصبح او 

صديقي؛ أ�سامر معه، وأ�حك، وكذلك أش�و له اةومي... سعود تزود�ي، واو ال 

 ماذ البداية هادما أخ���ي 
ً
ي. �ان صاددا يحب�ي، ولم يحاول إخفاء ذلك امر ه�ه

�ي مفروضة هليه. م  ذلك أحببمه، وحاولت أن أدعله 
ه
قأنه دلبه م  غ��ي، وأو

يحب�ي. أوجبت له أوالده الذين يمفاخر �ام، قالرغم من �و�ي ال أحب اطفال؛ 

يق  من أد  إرضائه يعلت، وم  ذلك خاو�ي املره  تلو اخرى ! واد�� أوه لم 

ر ، وكأوه لم يأقه قة�اهري ! أراد�ي أن أهلم...  يحرص ه�� إخفاء خياومه املمكره

دته قاخلل !   ذا ديةة إ�� أن اده
ً
  له شيئا

ه
�ي لم أكن أم�

ه
�عم... أراد�ي أن أهلم، �و
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 من أن ي�ون او 
ً
، ولكن خويا  ه��ه

ً
حي�اا يق  قدأ يرا�� م�اهري، ال حرصا

املطلق الوحيد من ق�ن أصددائه... ودااة ادمةاهية، ال أك��. وهد�ي قأوه لن 

ي...  د أخفى امر ه�ه يصوو�ي مر  أخرى، وال أدري إن �ان دد صدق، أ  أوه مجره

ولكن م  ايا  زادت داليمه م��. قات �اضب من أد  ��يء، وسعاتب�ي ه�� �  

ى قتُّ سبب كآقمه املسمةر ! لم تكن تلك �� اخحيا  ال�ي أرد�اا لاف��ي 
��يء، ح�ه

هادما كات صا��  أحلم... كرات حيا�ي، وكرات تلك املرأ  ال�ي أصبح�اا! �ان ال 

قة، 
ه
ف�ي ذلك لقب امرأ  مطل

ه
ى �� من كرامة! �عم، ح�ى وإن �ل قد من إوقاذ ما تبقه

ى ��  ووظر  املجمة  الضيقة لهذا امر... �ان ال قد من اسمعاد  وف��ي، أو ما تبقه

  م�اا!
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5 

سعود 

 ! أي أ  اذه ال�ي تمحة  
ً
�سأل هن يهد وسلةان �عد أن غاقت ه�اةا شهرا

البعد هن طفل�اا الصا��ين �  اذه املده ؟! ومن أد  ماذا؟ من أد  هطلة م  

صديقا�اا! أرادت أن تق��ي رأس الساة معهن �� ويو يورك، و��ن مسارح قرودواي 

�ي لم أح�اا، ولكن ماذا 
ه
�ي �ع�قها... يا لمفاا�اا، و�ا لقسو  دل�اا! تلوم�ي �و

ه
ال

�ي أام ��يء �� حيا�اا كةا 
ه
يعلت �� ل�ي تجعل�ي أح�اا؟! لم ��عر�ي �� يو  قأو

وا�ي يردون حب أزوادهن. ق  حرصت ه�� أن ��عر�ي قأن هةلها 
ه
تفع  النساء الل

اةم�ي قك��  المذمر؛ لكْن ألْم يكن تذمري سببه   �� املقا  اول . ا�ه
ً
يأ�ي دائةا

 هن إحرا�� املسمةر أما  أا�� وأصددائي 
ً
إاةالها لبي�اا؟! ألم يكن تذمري واتجا

ةا زارو�ي؟ لي�اا �اوت حر�صة ه�� تلبية ممطلبات البيت كةا تفع  الزودة 
ه
�ل

ة  الصاخحة، اخحر�صة ه�� إظهار قي�اا، وترتيب احمياداته ه�� أكة  وده، خاصه

أما  ضيوف زودها! تقول �� إ�اا طبيبة، ولها مسؤوليات ك���  تةاعها من م�  

اذه امور ... يا لل�جب! وما ذو�ي أوا؟! كيف لها أن تطالب�ي قح�اا �عد �  اذا 

ئ، ال�ر�ر، اوا�ي، وكأ�اا �� املالك! �عم،  ِ
ّه  الطرف الس

ً
ر�ي دائةا ِ

صوه
ُ
المقص��؟! ت

 ه�� 
ً
�ي لم أتزوج هل�اا؛ حفاظا لم أح�اا. و�عم، لقد خا�اا أك�� من مر ، ولكاه

كرام�اا، وه�� م�اهر اوالد، و�ان قإم�ا�ي أن أيع  لو هزمت... لكنه ِم�لها، م  

ر املعروف... ق  �� يق  تجيد إو�اره! ِ
ده
َ
  اسف، ال ُيق

 ***
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 و�عاسة! أدد 
ً
ةا يكرت �� حيا�ي الساققة م  سلوى، ازددت إحباطا

ه
�ل

�ي دضي�اا معها اباءً ! م�امل�اا �� ضايقم�ي، وال 
ه
ر ه�� ساوات هةري ال وف��ي أتحسه

قده أن أمحواا قة�املة أخرى تبعث �� وف��ي الب�جة والسعاد . ال أظنه أن ليليان 

  سوف تفي قالارض اذه املره ؛ ق  أوا قحادة إ�� ياكهة شمو�ة دديد ...  

ه  –   «اال أ  هبد هللا... أوا سعود اخحسن من طرف سلطان العةيم... أظاه

 قاملكمب، ح�ى 
ً
، أوا �� اومظارك غدا

ً
ي... مةماز، هللا �عطيك العايية... إذا ثك ه�ه حده

أهاين ما لديك من ُصَور . رداًء أ  هبد هللا، أر�د أيض  ما لديك... ان سأرس  لك 

ه�� الوا�س آپ خر�طة املود ، ه�� الردم ذاته الذي تمحدث�ن ماه، أليس كذلك؟... 

�� أمان هللا».  

 لها طعةها.
ً
ية أيضا ِ

ه
  ل�َ� ما لديك يا أ  هبد هللا من خ��ات؛ يالفاكهة املحل
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6 

طارق 

 قالرغم من هدد ايراد الذين �سكاووه؟ �ٌ  �� هامله 
ً
ملاذا يبدو امل��ل خاو�ا

اخلاص... اق�ي الكب�� هدوان يمحدث ه�� الهاتف م  خطيبمه، ر�م لم �عد من 

دامع�اا �عد، ودى �� م��ل صديق�اا ل�ي �ساهداا �� المحض�� خحف  هيد ميالد 

مفا�  لصديقة م���كة، هادل �� الاادي الر�ا��ي يحة  اثقال ح�ى يصبح 

مفمول العضالت من أد  دذ  الفميات؛ ه�� ما أهمقد، وأيةن م�  الك���ين 

ن ام �� اذه السن املبكر  من ساوات املرااقة م�اول قةحار�ة  من أدراوه مةه

ا زود�ي ادي ، ي�ي ه�� ارجح ال تزال �� املطبخ  اهداء ه�� الپالي سمي�ن... أمه

 
ً
اا أخ��ت�ي البارحة قأواا اليو  ساأ�  أكال لة: الطبخ. أظ�ه تةارس اواي�اا املفضه

 ... أصعب أصااف الطعا ؛ حيث يمطلب إهداده وتحض��ه أك�� من يو  
ً
ا داو�ه

�ي قدوراا ورثْت 
ه
�ام . �علةْت ادي  تلك الفاون املطبصية الباار  من أمها ال

�ي 
ه
 � أو

ً
 من �عد دي ... حةدا

ً
ها، واكذا اخحال �� أسر�اا ديال أسراره من أمه

 أصبحت م�  يرس ال�ار من شده  السةاة!
ه
 من الر�اضة، وإال

ً
  أمارس شيئا

–   «الع�اء �عد ساهة».  

تص���ي ادي  و�� تةر من أمامي ممجهة إ�� الطاقق العلوي ... تر�د 

سسمحةا ، ح�ى تز�ح هن دسداا روائح البص  وال�و  وال�اارات الاايذ  ال�ي 

�به رائح�اا رائحة 
ُ
ة � وصلت آثاراا إ�� حديقة اخج��ان. �عض اذه ال�اارات اخجاو�ه
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السةاد الطبي��! ال أهلم كيف دبلُت أن أذودها أول مره ؟ ولكن اخحق يقال؛ ي�ي 

، إن تمه الماا��ي هن رائح�اا...
ً
  لذيذ  ددا

د قأن أسرع طر�قة إ�� دلب الرد  �� ه�� معدته. ال أدري ملاذا   ما ُيَردَّ
ً
دائةا

 أ�اا 
ه
لم ياطبق ه��ه اذا امل�  د ؟ يبالرغم من مهار  ادي  الفائقة �� الطبخ، إال

 الطر�ق إ�� دل�ي يةره ه�� 
ً
 إ�� دل�ي ه�� ما تحضره �� من طعا . حمةا

ً
لم تص  يوما

 ... ماذ ماال، 
ً
مسار آخر ال أهلةه. كأن اذا املسار اوقط  ماذ سمة وه�ر�ن هاما

  ور�ا  من دبلها...

� أذاب إ�� البياوو من أد  تةضية الساهة املمبقية ه�� الع�اء. أشعر 
ه
لع�

ها ت�ون ل�و�ان اذه املره ... وِلَم ال؟
ه
  قرغبة �� المةرن ه�� معزوية دديد . لعل

 ***

مق�ى ويس، �� شارع المحلية، أدمة  ييه مساًء م  اصدداء مر  أو مرت�ن 

�� اسبوع. املق�ى ليس قالكب��، ولكنه ز�ائاه دائةون؛ يأتووه ماذ سا�ن، 

و�جلسون إ�� الطاولة ذا�اا، �  مجةوهة �� رك�اا اخلاص �اا، ح�ى قات اااك 

��يء من املود  والفة ق�ن تلك املجةوهات. ودوااا قاتت مألوية، وإن لم �سَ  

ب قةادو  العالدات العامة  قَّ
َ
ذي أصبح ُيل

ه
إ�� المعارف، قاسمثااء صديقي وايف ال

  لدى املق�ى؛ ملعريمه دةي  ز�ائاه، ح�ى الوايدين اخجدد م�ام...

ذ دووالد ترمپ وهده إن حصلت امل�جز  وياز قاالومصاقات  –   «أخ��ى أن ُيافه

الرئاسية، ييةا  دخول دةي  املسلة�ن إ�� أمر��ا!»  
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  وايف ك��� الذاا  إ�� ويو يورك. وأمر كهذا قالنسبة له ���  صدمة كب�� .

–   «مجرد وهود اومصاقية يا أقا إقراايم. أوت �علم كيف ي�ون امر أثااء ي��  

ن��ى تلك الوهود �عد يوز املر�ح قالرئاسة... 
ُ
اخحةلة سومصاقية، ولكن سرهان ما ت

ترمپ ه�� وده اخلصوص لديه أهةال ك���  �� املاطقة، يكيف يةا  دخولاا؟!».  

  سلطان العةيم يرد ه�� وايف. كالاةا �ع�قان اخحديث �� السياسة.

ذين سوف يأتون قه إ�� البيت اقيض 
ه
–   «ولكنه امر مصملف اذه املره ؛ يال

– إن حدث وياز – ام أد��ى الية�ن، واؤالء لهم مطال�ام».  

� الرئيس. �لها لعبة، ووحن لهم  –   «السياسة امر�كية ستبقى ثاقمة مهةا �ا�ه

مجرد دطعة شطروج يحر�و�اا كةا ��اؤون، ه�� حسب أاوا�ام ومصاخحهم. أو�اما 

ا قوش سقن، من دبله، �ان �� صف  يظنه أن إيران �� ا�سب ملصاخح أمر��ا. أمه

اخحلفاء القدامى المقليدي�ن �مر��ا؛ واكذا �س�� احداث من رئيس آلخر، يتااو�ون 

اللعب قاا كةا دلت، ه�� حسب ااواء واملصاخح».  

ام  ال أدري ملاذا �ع�ق البعض اخحديث �� السياسة، ق  الماظ�� ي�اا؛ وكأ�ه

خ��اء اس��اتيجيون من الذين ال�ووا �� الفضائيات العر�ية؟! ال أهمقد أنه اااك 

 ييه اذا القدر الكب�� من املاظر�ن كةا او اخحال م  العر ... د��ست 
ً
شعبا

مقاٍهٍ◌ ... �لاا أصبحاا د��ست مقاهٍ . ملاذا ال ومحدث �� اخجةال، والفن، أو ح�ى �� 

�ي من حولاا– 
ه
اا لم �عد ��عر قِقَيم اخجةال. اخحرو  املسمةر  ال

ه
ةا �و اد ؟ ر�ه

ها دعلت أحاسيساا 
ه
سواء أ�اوت �� سور�ا، أ  �� العراق، أ  �� اليةن– لعل
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د ؛ وإن كات أظن أنه امل��لة �عود إ�� أ�عد من ذلك قك���، �نه أحاسيساا 
ه
ممبل

د ...
ه
 ممبل

ً
، ق  �اوت دائةا

ً
د مؤخرا

ه
  لم تتبل

–   «اال، اال سعود، كيف اخحال؟»  

�ي المقيمه من دب ...  ، طو�  القامة، ال أظاه
ً
 مةملئا

ً
سلطان يصايح ردال

 ه�� معريمه. ش�له يذكر�ي «قأَقَضيات» لباان 
ً
ودهه العا�س ال يجعل�ي حر�صا

  الذين يحرسون الرادصات �� املال�� الليلية.

–   «مساء اخل�� سلطان... مساء اخل�� وايف».  

–   «يا اال �سعود... من زمان هاك... ال أظاك �عرف الدكمور طارق أيو  

اح القلب».   دره

  وايف يقو  قوادب المعر�ف قي�ي، و��ن اذا الرد ...

 صاحب 
ً
–   «سعود اخحسن، صاحب مؤسسة اخحسن للةقاوالت، واو أيضا

اذا املق�ى».  

 قاخحديث م  سلطان.
ً
  ومصايح، ثم سرهان ما يبدي اامةاما

 �� املكمب».  
ً
�ي غدا –   «تحدثت م  أ  هبد هللا. اتفقاا ه�� أن تةره

ر هليك قضاه�اا البائر . اطلب م�اا  –   «ه�� قركة هللا، ولكن ال تدهها تةره

الفئة ألف».  

–   «اذا ما يعلمه».  
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–   «مةماز. ما يْاصاف هليك يا أقا صاخح».  

اقة؟!».  
ه
–   «همَّ تمحدثان؟ ال ي�ون دصدكةا أ  هبد هللا اخلط

ا سة . ه غ�� راٍض هةه
ه
 حادبيه، وكأو

ً
  وايف ُيبدي اسماراقه هاددا

–   «ومن غ��اا؟ أهطيت ردةها لل�يخ سعود �عد أن أداعمه... وهللا أْرَ�ح ��يء 

او ز�جة املسيار، خاصة للةقمدر�ن من أم�الاا. ال دوشة أوالد، وال ود  رأس. ادي  

لها ما تر�د، ودهها �� م��لها، تأت�اا ودمةا ��اء، وه�� حسب مزادك».  

 حص  سلطان 
ً
اا دهار ، ولكن تحت غطاء شر��. حمةا يبدو �� امر وكأ�ه

 ،« 
ً
 او دادر ه�� ديعه... «ادع  قياك و��ن الاار شيصا

ً
فمه مبلاا

ه
ه�� يموى �ل

 او �ون سلطان 
ً
ا أصبح اذا شعار اخجةي ، وخاصة اثر�اء. ما أسمار�ه حقه

 من الدكمور  دياا السعيد ال�ي ت��أس خجاة حقوق املوظفات قاملست�فى، 
ً
م��ودا

اا– ه�� حسب ما ُ��اع ه�اا– من أشد الرايضات ملبدأ الزواج ال�ا�ي  كةا أ�ه

قأش�اله �اية. ال أدري إن �اوت �لر�ة القدر أن ي�ون زودها ه�� اذا الاحو �� 

�ي ديعمه قمصريا�اا إ�� 
ه
اا �� ال معاملة النساء؛ وكأ�ان أدا  ملمعمه الرخيصة، أ  أ�ه

 ال أهرف دياا معرية ديد ، رأي�اا يق  من �عيد؛ اذا 
ً
اذا الطر�ق. أوا �لصيا

قالرغم من معري�ي قزودها، وإن �اوت معري�ي قه �� �� اساس هن طر�ق 

صديقاا امل���ك وايف... أذكر أن دياا ماذ زمن ليس قبعيد �اوت تمةم  ققدٍر من 

ذي وفخ شفم�اا يجعلهةا 
ه
اح المجةي  ال  دب  أن ت�جأ إ�� دره

ً
اخجةال، ولكن حمةا

تبدوان أشبه قةاقار البطة! لع ه اذا ما دي  سلطان للبحث هن زواج املسيار، ال 

ه لو �اوت دياا ه�� ثقة من حب زودها 
ه
أدري؛ وإن كات �� درار  وف��ي أهمقد أو
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ذي يحب امرأ  يمقبلها كةا ��؛ 
ه
اح المجةي . يالرد  ال لها، ملا خجأت إ�� دره

قة��ا�اا، وهيو�اا. يإن �ان سلطان ال يحب دياا– وه�� ارجح اذا او اخحال– 

 وفصة شفم�اا.
ً
� شيئا ِ

�ه
َ
ا
ُ
  يلن �

–   «يا رد ، دهك من أ  هبد هللا وأسعاراا املبالغ ي�اا! ه�� ماذا؟! وهللا 

�ي تأ�ي �اا ال �سمحق... هليك قد�ي يا سعود. اااك تجد مبمااك من 
ه
البضائ  ال

أدة  �ساء العالم، وأزاد اسعار، مقاروة قز�جات أ  هبد هللا».  

–   «ال يا وايف! حرا  هليك! اؤالء النساء ال تضةن وظاي�ان، ودد يأتيك من 

إحداان ايدز، أو غ��ه من امراض!».  

–   «أوا ال أتحدث هن قائعات الهوى ... ماذا تحسب�ي؟!».  

؟»      
ً
ن تمحدث إذا –   «هةه

ا مطلقات، أو لم ي��ودن من اساس، وال يةا�عن  –   «�ساء هاز�ات؛ إمه

ة، و�عض الافقات. امر قرممه سي�لفك  الزواج العر�� مقاق  أن تدي  إيجار ال�قه

أد  قك��� مةا سمديعه هن طر�ق أ  هبد هللا، وسمحص  ه�� قضاهة أدة  

  .« 
ً
، وال �سأل طبيبا

ً
قك���... اسأل مجر�ا

ه هن طر�ق وايف، �عريت ه�� املرأت�ن الوحيدت�ن 
ه
من �لر�ة القدر أو

 ... كيف يةكن ل�ل  يفكر �اذا 
ً
م�ن ه�ق�اةا �� حيا�ي: ر�ا ، وماال، تباها

ه
الل

ي�ي ه�� أدة ، وأرق، وأطهر  ال��  امله�ن وحو املرأ ، أن ي�ون او ذاته من هرَّ

  امرأت�ن صادي�اةا؟!
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–   «ماذا هاك يا دكمور طاار؟».  

  –   «طارق ».

يه  يبدو أن «سعود» لديه قوادر مرض الزاايةر! يصطئ �� اس�ي �عد أن هرَّ

ان ما ق�ن طارق، وطاار!   وايف �ي دب  دلي ... ي�مه

 طارق ... كات أ�ساءل: ا  تفضه  املسيار، أ  العر��؟».  
ً
–   «هفوا

–   «تقصد أن �سأل: املح��، أ  املسمورد؟».  

 �حكة من �ح�اته السةجة... ال أهرف كيف 
ً
لقا
ْ
سلطان يقاط ، مط

وص  اخحال قاايف ح�ى يصاحب م�  اذين؟! لم يكن اكذا شأوه �� الساقق. �ان 

 �� الساوات الع�ر ال�ي غب�اا 
ً
� ك���ا  لها. �ا�ه

ً
 للةرأ ، وليس محمقرا

ً
م��� هاشقا

 
ً
هاه، هادما ذابت للمصص  �� أمر��ا. هادما هدت، وددته أصبح �لصا

آخر... لع ه اذا ما دع  صدادماا ت�ات �عض ال��يء؛ ق  لوال أن معري�ي قه تةمد 

. 
ً
  إ�� الطفولة املبكر ، وتر�ط�ي �عائلمه صلة دو�ة، لر�ةا او�ات تلك الصدادة �اائيا

–   «طارق ليس له �� اذه امور يا سعود! او من املوحدين».  

–   «أهوذ قا�! ووحن �ع�ي امل�ر�ون؟!».  

–   «وايف يقصد أو�ي لست من أوصار �عدد الزودات قأش�اله �اية... أرى أن 

املسألة ال تجلب لصاح�اا غ�� ود  الرأس.»     
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؛ �ع�ي أهز ، ه�� خالف وايف وسلطان. 
ً
–   «ه�� العةو  أوا لست م��ودا

، أليس كذلك؟».  
ً
د إن تزودت مسيارا ِ

َوحه
ُ
و�الما��، سياطبق ه��ه وصف امل

ي، ق  أ�اد أدز  قأوه حرص ه��  لم يحاول سعود إخفاء �لر�مه م�ه

�اا له... ِ
  إظهاراا، ولكن «وايف» لم ُيَفوه

–   «يا رد ! أوا ماذ أن هريمك، ودب  أن تمصل  ماك زودمك الساققة، 

وأوت من أوصار المعدد ه�� زواج املمعة!».  

–   «ق  �ان من أوصار املمعة من دون زواج!»  

 وايف.
ً
 يدلو قدلوه، مااصرا

ً
  سلطان أيضا

يلة! هللا ي�ون �� هووك يا طارق ... 
ه
–   «يبدو وكأو�ي أصبحت ماد  ل�لر�ة الل

�ي مضطر لال��حا ، يلديه موهد  م�لك ال ينب�� أن ي��ك وحده وس  اذين، ولكاه

مهم».  

وهللا خ�� ما يع  اذا الرد  الا�يث... لقد مللت من تفاامه، او وصديقه 

سلطان! ليت زوج دياا يقمدي قه او اخر، و�ن�حب من املق�ى؛ ت�ون حي�اا 

  ليل�ي أدة  قك���! ولكن م  اسف، ليس � ه ما ���ايه املرء يدركه.
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سلوى 

طلبُت من رئيسة مةرضات العيادات اخلاردية لقسم اخجراحة أن �ستبدل 

ليليان قةةرضة أخرى �� هياد�ي. لم أهد أطيق المعام  معها. مبالا�اا �� وض  

املكياج، و�ااجها �� اخحديث م  الردال من كبار الزوار... �لها أمور أدداا ال تليق 

م  سةعة املست�فى! مدير العيادات اخلاردية الودح، هادما أخ��ته �حك ودال 

 
ً
��: «ما الض�� �� ذلك؟ أوليست �عة  �� هياد  تجةي ؟!»... اخجاا  ال يفقه شيئا

جري من هةليات سوى وفخ ال�فم�ن، 
ُ
اا م�  القطاع اخلاص، ال و

ه
هن هةلاا؛ وكأو

ا وجر�ه من  وشف  الداون، وتكب�� ال�دي�ن، وَحْقن البوتكس! ال �علم أي ��يء هةه

ه ه�� هالدة  هةليات إهاد  ترميم ملا أتلفه السرطان، أو حوادث اخحر�ق! أظاه

قليليان ولذلك يداي  ه�اا؛ أو أنه أحد أسياده ه�� هالدة �اا، ودد أوصاه هل�اا! 

 قه و�اا، ولذلك طلبت أن ال �عة  �� هياد�ي مر  
ً
 �ان السبب، يقد ضقت ذرها

ً
ا أيه

ي أن أهة  م  من أرتاح 
 يلن أحضر إ�� العياد ! اذه هياد�ي، ومن حقه

ه
أخرى، وإال

 للعة  
ً
معهم، وليس من حقه أحد أن يفرض ه��ه مةرضة غاجاء، ال أرااا كفئا

  م��!

–   «سلوى ... ماذا يعلِت لليليان؟ املسكياة أتم�ي م�اار ، تقول إوك تر�دين 

دط  هي�ها من املست�فى».  
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 الدكمور أحةد صقر! ملن غ��ه سمذاب تلك املصادهة، وتمةسكن، 
ً
طبعا

ه الوحيد �� اذه املست�فى الذي 
ه
ح�ى يأ�ي قافسه إ�� مكم�ي من أدلها؟! لعل

  يةكن خداهه �سهولة من دب  مةرضة ياشلة، ومة�لة أي�  م�  ليليان!

�ي 
ه
–   «أوا لم أدط  هي�ها من املست�فى يا دكمور أحةد. �  ما �� امر أو

طلبت استبدالها �� العياد  قةةرضة أخرى تفهم �� مهاة المةر�ض؛ أو قةع�ى أدق، 

أر�د استبدالها قةةرضة حقيقية!».  

–   «حرا  هليك، �� ليست �اذا السوء. أهط�اا يرصة ثاوية. أوت �علة�ن 

 أن استبدالها قطلب ماك دد ي�حق �اا سةعة سيئة».  
ً
ديدا

 تمةم  �سةعة ديد ، وتص��ى أن تمأثر 
ً
–   «أوت تمحدث ه�اا وكأ�اا أصال

 ! ال�  �علم أ�اا �� واٍد، ومهاة المةر�ض �� واٍد آخر، ولوال هالد�اا قأحٍد ما من 
ً
سلبا

د�ي يا دكمور أحةد، �� لو �اوت تف�ح �� أي  الاايذين ملا �ان لها م�ان �� العياد ! صده

هة  آخر لمم وقلها إليه، ولكنه مهار�اا الوحيد  تكةن �� ش�لها، ولذلك وضعواا �� 

هياد  المجةي ، ه�� سبي  الدهاية، أو ��يء من اذا القبي ».  

 �عاملت معها من خالل هياد�ي، ه�� 
ً
–   «يا شيصة، أوت تبالا�ن! أوا أيضا

  .« 
ً
الساوات املاضية، و�ان أداؤاا مقبوال

ب ز�اد  هن اللزو ، و�سهولة يةكن خداهك! ِ
يه
َ
  ماذا أدول له؟! أوت ط

�ي ال أرغب �� مةرضة أداؤاا مجرد مقبول ! أر�داا مةماز ».  
–   «ولكاه
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ن من أدا�اا. أهط�اا يرصة ثاوية من أد  خاطري .  –   «�� وهدت�ي قأن تحسه

 من دب ، يرداًء ال تكسفي�ي».  
ً
أوا لم أهمد أن أطلب ماك شيئا

–   «حاضر يا دكمور أحةد... حاضر... سوف أيع  ما تر�د».  

  اخلبي�ة! هريت كيف �الب�ي!

 ***

أهود إ�� م���� اخلاوي الذي هاويت ح�ى أدا  أا�� قأن أش��يه ل�ي أديم 

ي. ان أصبحت أديم ييه وحدي،  ييه م  اوالد، دب  أن ��ح�ام سعود م�ه

 هادما ي�ون 
ً
ات يمعطف ه��ه ي�اا طليقي، و�رس  الصا��ين ليبيما م��؛ طبعا ومره

 ه�ام، و�ر�د�ي أن أساهدام �� املذاكر ! اوا�ي، يرسلهم من أد  راحمه 
ً
م�اوال

  او، وليس من أدلهم، أو أد��!

ه 
ه
ص  ه�� الهاتف ال�اقت اذه ايا ؟! لعل الهاتف يرن ... من الذي يمه

ال الذي يظهر او�ة املمص .  �ي لن أرد هليه إن اتص  �ي ه�� اخجوه
ه
�ل  �علم أو

ص ؟  مه
ُ
الهاتف ال�اقت له يوائده �� اذه اخحاالت؛ ولكن... من هساه ي�ون امل

أي�ون او؟ ا  يرغب �� أن يحاول مر  أخرى م��، �عدما أكدت له أنه �  ��يء 

دد اوم�ى؟! كات وا�حة معه �� املره  الساققة؛ وهادما حاول ستصال �ي �عداا 

أك�� من مره  ه�� ااتفي املحةول، ريضت اسمقبال م�املاته. ال يةكن أن ي�ون 

  �اذا اخحاح!

  –   «ألو..».
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–   «سلوى، أردوك خةس ددائق يق ».  

  ق  او خالد! يا إل�ي، ملاذا يصره ه�� اذا الاحو؟!

–   «ماذا تر�د؟ كات وا�حة معك �� املر  الساققة».  

–   «أهلم، أهلم، ولكن... أوا واثق قأواا �سمطي  الوصول إ�� ح  �� ما يص  

أقااءك... طليقك ير�د الضا  هليك يق ، ولهذا..».  

–   «خالد، امر ال يمعلق يق  قا�والد... أوت كذقت ه��ه هادما أواةم�ي 

قأوك مطلق!»  

�ي طلقت زود�ي».  
ه
–   «أوا لم أد  لك د  إو

ق�اا، وتركم�ي ه�� يه�ي 
ه
–   «دلَت �� إوكةا مافصالن، ويهةت من ذلك أوك طل

؟!»  
ً
اخلاطئ ح�ى اكت�فُت اخحقيقة! ماذا �س�ي اذا خالد؟ أليس خداها

–   «أدسم لك إن امر �ان هبار  هن سوء تفاام غ�� مقصود. وم  ذلك، أوا 

أتحة  اللو  �له! لكن أردوك سلوى، �  ما أطلبه ماك او يرصة أخرى ».  

–   «مسمحي ... مسمحي ... ال أسمطي . أردوك خالد، ال �عاود ستصال �ي 

مر  أخرى . امر قيناا اوم�ى. أخرد�ي من حياتك، وهد لزودمك وأوالدك... رداء، ال 

  .« 
ً
تمص  �ي أقدا

غلق الهاتف �� ودهه... لم أهد أر�د سةاع أي ��يء ماه. ال ينب�� �� أن 
ُ
أ

رات الفارغة ه��ه ! امر قي�ي و�ياه  أهطيه أية يرصة من أد  إلقاء سي  من امل��ه
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 �عد 
ً
دا  يمص  �ي مجده

ه
 ... هليه أال

ً
دا دد اوم�ى إ�� غ�� ردعة. يجب أن �عرف اذا ديه

  اليو !
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8 

سعود 

تبدو وكأ�اا �� العقد السادس من هةراا، وإن �اوت تحاول إخفاء أثر 

السا�ن ه�� طبقات من مساحيق الوده. ودد ت�ون أك�� قك��� من تقديري املبدئي، 

ولكنه هةليات تجةي  واجحة أخفت الفارق؛ كةا او اخحال م  الك��� من النساء 

 
ً
ا ت تحت مبض  سلوى، يالدويا أصبحت دده ها مره

ه
اذه ايا . ومن يدري؟ لعل

  صا�� . ال� ه �عرف ال� ...

 يا أسماذ سعود. وا�ح أن ذودك ريي ، وأوك ال تر��ى 
ً
ا –   «مكمبك دةي  دده

 قا�يض ».  
ه
إال

–   «يا اال قأ  هبد هللا... تفض�� ااا... ماذا ��ر��ن؟».  

–   «�اقت�ياو لو مةكن، أو دهو  تر�ي».  

–   «لدياا �  ��يء يا أ  هبد هللا».  

 ه�� ود�ي 
ً
العام  يأخذ الطلب ثم ياصرف. أوظر إ�� أ  هبد هللا، راسةا

اقتسامة مصطاعة، أومظر م�اا أن تر��ي ما داءت من أدله �� اذه الليلة. ال أحب 

  مضيعة الودت، وأيضه  الدخول �� املوضوع مباشر ، دون مقدمات...
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–   «أتيت لك قأيض  ما هادي يا أسماذ سعود كةا طلبت م�ي. وهللا، اذه 

 ل�لاصة من ز�ائ�ي، ي�ي ليست ل�  أحد، ولكاك من طرف 
ه
البضاهة ال تظهر إال

الاا�� اسماذ سلطان العةيم».  

ان ��  تااول�ي دوالها، وييه مجةوهة من الصور لنساء أد ه ما يقال ه�ان إ�ه

، يا�مر كةا وصفه �� سلطان... انه لسن يق  دةيالت، 
ً
ا غاية اخجةال! حقه

 �� غاية اوادة؛ وأدسادان! كأ�ان هارضات أز�اء!! من أين أتت �انه 
ً
ان أيضا ولك�ه

  أ  هبد هللا؟! مسمحي  أن ت�ون �  اؤالء النساء سعوديات!

–   «ماذا هن اذه؟».  

تلفُت وظري امرأ  تبدو �� �� أواخر الع�ر�نيات؛ �� ال شك أدة  

اخجةيالت اللوا�ي رأيت صوران �� دوال أ  هبد هللا! قيضاء، مموسطة الطول، 

ذات شعر أسود ك�يف، ايفاء اخجسد، ووحيلة اخلصر، حبااا هللا– أو ر�ةا 

اه هياان واسعمان  ِ
اح المجةي  ال أهلم– ق�دي�ن قارز�ن! ودهها املسمدير تز�ه دره

خضراوان، كأ�اةا تاطقان قاللهفة وال�اف! �� حيا�ي لم أَر امرأ  �� دةالها! ال 

ا إيطاليا، أو ��يء من اذا   ي�اا هرق أدا�ي؛ ر�ةه
ً
اا سعودية خالصة. حمةا أظ�ه

  القبي ...

 ايض ! أوت 
ه
 ذودك ال �عرف إال

ً
–   «يا سال  هليك يا أسماذ سعود؛ يعال

اخ��ت أحسن وأغ�� قضاهة هادي... اذه يا سيدي للةعلومية، ومن حظك، �اوت 

 ذكر اسةه، من 
ً
، ال أسمطي  طبعا

ً
ا إ�� دب  وحو أسبوع م��ودة من رد  وايذ دده

 م�اا 
ً
َ�ة العةي ، وإن كات واثقة قأوك سةعت قه. ظ ه م��ودا ِ

قا  اخحفاظ ه�� ِسره
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ت �� ماه، وطلبت الطالق. حاول معها ق� ه الطرق من أد  
ه
ى مل وحو هام�ن ح�ه

اا أصرهت، ير�خ املسك�ن لطل�اا، واو �� غاية اخحزن . سبحان هللا؛  اس��ضا�اا، ولك�ه

 ثالثةئة 
ً
 سم�لفك مهرا

ً
ا يعال مصائب دو  هاد دو  يوائد... ه�� العةو ، اذه مبدئيه

ألف ر�ال».  

 من أد  امرأ  مطلقة؟! أوا هادما تزودت سلوى لم 
ً
ثالثةئة ألف ر�ال مهرا

  أدي  سوى ر�  اذا املبلغ!

–   «وماذا �عد يا أ  هبد هللا؟ أي طلبات أخرى؟».  

 يا أسماذ سعود اااك طلبات أخرى ... أظنه أن اسماذ سلطان 
ً
–   «طبعا

أخ��ك قأن الافقة ال�هر�ة �عمةد ه�� هدد أيا  ز�ارتك لها �� ال�هر. واذا ال قده أن 

د دب  هقد القران. قالنسبة لر�م، واذا اسةها قاملااسبة، يافق�اا خةسة آالف  يحده

ر�ال هن �  يو  تزوراا ييه؛ ولدي خصم خاص لك، �وك من طرف الاا�� اسماذ 

سلطان، واو �سعون ألف ر�ال شهري خال ، إن رغبت �� ز�ار�اا ���  يومي، هدا 

 الو�ك اود؛ يهذه إداز�اا».  
ً
طبعا

اا وهللا �سمحق... ؟! اذا مرتب وز�ر�ن!! لك�ه
ً
  �سعون ألف ر�ال شهر�ا

ةا يق  ثالثة أيا  �� اسبوع».   –   «ال أظنه أو�ي سوف أزوراا ���ٍ  يومي... ر�ه

–   «كةا ترى يا أسماذ سعود؛ وإن �ان زودها الساقق دال ال��يء ذاته �� 

ا�ي ح�ى أداعها قأن �سةح له  قاد  امر، ولكن �عد أسبوع واحد يق ، داء�ي لي��ده

 �ام  املبلغ ال�هري؛ مئة وخةس�ن ألف ر�ال، ولكنه ر�م 
ً
قز�ار�اا �  يو ، هارضا
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�ي يهةت من اسماذ   أسماذ سعود... ال تؤاخذ�ي �� سسمفسار، ولكاه
ً
ريضت... هفوا

سلطان قأوك غ�� م��وج».  

  –   «ححيح».

  يا ترى، ما الذي تر�د اذه املرأ  املمطفلة الوصول إليه؟

–   «�� العاد ، الردال الذين يأتون إ��ه من أد  زواج املسيار ام امل��ودون 

وا من زودا�ام، و�بح�ون هن �ساء يايعات ُ�ِعدن إل�ام و�ج 
ه
، ومل

ً
ا  رسةيه

ً
زوادا

 أسماذ سعود، ال 
ً
اخحيا  من دديد، إن يهةت دصدي... أوت وضعك مصملف... هفوا

ة، 
ه
تؤاخذ�ي ه�� تدخ�� �� شؤووك اخلاصة... ولكن لديه �ساء ك���ات من اهةار �اي

 ،
ً
ا  رسةيه

ً
 زوادا

ً
و�لهنه من أسٍر كر�ةة ومرمودة يبح�ن هن زوج م�لك... أدصد طبعا

فك أد  قك���».  
ه
وامر سُي�ل

؟! امرأ  م�  اذه تا�ح�ي كيف أدير حيا�ي؟!! اذا الذي ياق !!!
ً
ا   حقه

�ي ال أقحث هن الزواج الرس�ي... لقد  –   «م��ور  يا أ  هبد هللا، ولكاه

 ييه. م�ى �سمطي  إتةا  موضوع ر�م؟»  
ً
�مه، ولم أهد راغبا دره

–   «اص�� ه�� رزدك يا أسماذ سعود. دلت لك إن ر�م ليست كبا�� النساء. 

�� لها شروطها».  

�ي ذكرِ�اا؟!»  
ه
–   «غ�� ال

–   «أوا ال أتحدث هن املال يق ... ال قد دب  �  ��يء أن توايق �� هليك».  
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–   «توايق ه��ه أوا؟!».  

 ... م�لها ال تقب  قأي �ل ... املعذر ، أوا ال أدصدك أوت ه�� وده 
ً
–   «طبعا

�ي أخ��تَك 
ه
اخلصوص، يأوت ألف من تمةااك، ولكن اذه �� طر�ق�اا. وهللا لو أو

قأسةاء أزوادها الساقق�ن لفهةت دصدي. ولكنه شرف املهاة وأماو�اا يةاعاو�ي من 

ذلك..».  

شرف املهاة وأماو�اا؟!! أشعر قرغبة م�حة �� إلقاء اذه ال�جوز املمصاقية 

  من الاايذ !!!

 . 
ً
ا –   «ولكن، ال ��ا  قالك، يأوا واثقة من موايق�اا هليك... ال تحة  اةه

اا �� الاالب سمطلب ماك مقاقلة �لصية، دب  إتةا  املوضوع».   اا... ولك�ه ولك�ه

ي �حكة مدو�ة، لعلها أسةعت �  املوظف�ن  لم أتةالك وف��ي، وخردت م�ه

�� اخلارج... تلك املرأ  العاار  ����ط مقاقلة �لصية دب  أن توايق ه�� �ل  

ن ُيَبعن �� سوق الاصاسة!!! ا �� ازماة الااقر ، ل�ان م�لها مةه
اه
ُ
  م���؟!! وهللا لو ك

–   «املعذر  يا أ  هبد هللا. ال تؤاخذي�ي، يأوا دديد ه�� م�  اذه املسائ ... 

ه�� العةو ، أوا دااز �ي... �ي مقاقلة �لصية تطل�اا ر�م... �� اومظار تحديد 

املوهد».  

د�ي، إن تم املوضوع ه�� خ��، يإوك  –   «ه�� قركة هللا يا أسماذ سعود... وصده

 . ر�م مصلوق آخر؛ يصيلة وادر ، غ�� قا�� النساء».  
ً
لن تاد  أقدا
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9 

طارق 

�ي 
ه
ر ي�اا. حسبت �� قاد  امر أو

ه
ت ليال�اا، وأوا ما زلت أيك

أيا  مضت، وهده

مجرد ُ�ارت قجةالها، ولكنه امر قدا �� ان أ�عد من ذلك قك���! �� ليست أول 

�ي أرااا كذلك؛ أليس 
امرأ  دةيلة أصاديها، ق  �� ليست ح�ى أدةلهن، ولكاه

؟ أن تدرك �عقلك أوك لست أما  أدة  امرأ  صادي�اا، ولكن 
ً
 ججيبا

ً
اذا أمرا

دلبك يرااا أدةلهن ه�� اطالق! أاو ذلك ال�عور الذي صاديمه ماذ زمن �عيد، 

 �عد �  تلك السا�ن، م�  يص  ر�ي  ُمزار، وس  
ً
و�سيمه؟ ا  هاد مجددا

 ال تر�د صور�اا واقتسام�اا أن تفاردا خيا��؟! 
ً
ححراء داحلة درداء؟! ملاذا إذا

اماا  تذكرت يجأ  هبد اخحليم واو �ا�ي �عدما صادف ياتن حةامة �� ييلم أيه

� حبي�اا آدي 
ه
�اا ورد  قمفمح يا حالو�اا، وأوت يا دل�ي يال�

ه
ا رد اخحلو : «اقتسام�اا و�ه

ه».   وظر�اا لسه �� ِهَايَّ

 ه�� ِكَ��!
ً
�ي أصبحت مرااقا

ه
  كأو

 ير�ب�ي، وإن �ان الدكمور أحةد له رأي 
ً
ولكن، يبقى ما داله ه�اا سالم أمرا

مصالف... كأ�اةا �اوا يمحدثان هن �لصية مصملفة... لكن، ما شأ�ي أوا �� �  

اا  اذا؟ ا  أرغب �� إدامة هالدة معها؟ معقول؟! ح�ى وإن رغبت �� ذلك، ال أظ�ه

من اذه الاوهية من النساء. م�لها إن �اوت ترغب �� إدامة هالدة م  رد ، ي�ي 

ا أوا... أوا لست   هالدة زواج، و���  هل�ي؛ ال ه�� طر�قة سلطان ووايف... أمه
ً
حمةا
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ن يرغبون �� �عدد الزودات. لم أيكر د  �� حيا�ي قأن أتزوج ه�� ادي .  مةه

 . أن أيمح قيم�ن، وأتااو  ه�� 
ً
 ي�اا، ولكن رغبة �� أن أ�ون مسمقرا

ً
ا واذا ليس حبه

الذاا  إل�اةا، وما يتب  ذلك من ودو  العدل ق�ن الزودم�ن، ثم امل�ا�  ال�ي 

 ليست ��! 
ً
دد تحدث، ق  حمةا سمحدث ق�ن الزودم�ن... ال، ال، يهذه اخحيا  حمةا

 هن سلوى . ال يجب أن أيكر ي�اا �عد ان. من حسن 
ً
يجب ه��ه صرف الاظر �اائيا

ذي دعل�ي ال أصاديها طيلة تلك السا�ن 
ه
اخحظ �� �� دسم، وأوا �� دسم آخر. ال

، ه�� ارجح، مره  أخرى ... والبعيد هن 
ً
�ي مضت، سيجعل�ي ال أصاديها در�با

ه
ال

 رأي سالم 
 ... كةا أنه

ً
الع�ن �عيد هن القلب... يجب أن أصرف وظري ه�اا �اائيا

زو ، وال أثق �� 
ه
ٌب ز�اد  هن الل ِ

يه
َ
ي�اا، ه�� اغلب، او احح. الدكمور أحةد ط

حكةه ه�� الااس... �عم، او ذاك. اخجةال وحده ال يكفي، خاصة وإن �اوت 

�لصي�اا كةا وصفها سالم! سوف أ���ى أمراا، وال أيكر ي�اا �عد اليو ، يليس 

  لديه ودت مل�  اذه امور !

 ***

شعرت قرغبة �� البقاء قاملست�فى... أو ر�ةا �اوت الرغبة �� هد  الذاا  

�ي وددت وف��ي أذاب إ�� حديقة املست�فى  إ�� امل��ل ان... ال أدري، ولكاه

 
ً
امل��و�ة �عد او�ااء الدوا ، ثم ظللت أس�� ي�اا؛ ق�ن وصيلها وأ�جاراا، واضعا

 قبادة مصمار  من أغا�ي هبد اخحليم، وير�د، وهبد 
ً
، ومسمةمعا السةاهم�ن �� أذ�يه

الواا ، وأ  �ل�و ، وكذلك محةد يوزي الذي أصبح شبه من��يه اذه ايا . 

 ... ال أدري 
ً
 لها مؤخرا

ً
�ي قته م�مادا ، ولكاه

ً
لست من اوا  املوسيقى العر�ية ك���ا

  ملاذا؟
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ةا اسمةعت إ�� أغاية أم  حيا�ي، �عود �ي الذكر�ات 
ه
�� الساقق، كات �ل

�ي أهيد من 
ه
هقدين ووصف إ�� الوراء؛ أما �� ال�حظة اذه، يا�مر مصملف. كأو

�اا هبد الواا ، وكمب �لةا�اا أحةد  �ي خحه
ه
دديد اكت�اف رائعة أ  �ل�و  ال

  شفيق �ام ...

يا إل�ي! كم صار �� ااا �� اخحديقة؟! أم  حيا�ي ترتي�اا اول �� القائةة، 

�ي �� القائةة �سمارق سةاهها 
ه
واا أوا أسمة  إل�اا للةر  ال�اوية؛ دةي  اغا�ي ال

ِ  اغا�ي �� ااتفي الذ�ي إ�� قداية القائةة 
ه
ا
َ
وحو ثالث ساهات، ودد أهاد�ي ُم�

ف وأوا أم��ي ��  ِ
يه
َ
من دديد! كم الساهة ان؟ ال�اماة مساءً !! ثالث ساهات وو

  حديقة املست�فى دون أن أشعر!!

جه وحو مكم�ي ققسم أمراض القلب... أمراض القلب... أظنه أن دورج 
ه
أت

اح دلو  الااس  اح، �ان يقصد�ي. «طبيب دره ى: طبيب دره وسوف هادما غ�ه

أداو�اا، و�اما دراح سهرت اللي  أدار�اا. شايو�ي دالوا مم�ي؛ من ك�� الفرح قيا�ي. 

ا ال�ون ما ��في�ي..». ا دراح، أطبه   �عالوا واسألوا ه�ي؛ اوا ال�� قيه

ر ه��  ه��ه أن أوزع من ذا�ي اذه اخلواطر السلبية... ال أدري ملاذا أصه

اسمحضار اكذا خواطر �  ي�� ، وأخرى؟ خاصة هادما أداق ... ال... لقد اتصذت 

ر ي�اا... ال قد وأن أتودف هاد 
ه
 أيكر ي�اا، واا أوذا أ�اد أيك

ه
 ه�� وف��ي قأال

ً
ههدا

  اذا اخحد...

ال يودد أحد �� املب�ى ل�ي أتحدث معه؛ واذا املصعد يفمح �� قاقيه �دده 

اء، �� اخجاوب ال�ر�� من   كةا �� العاد  �� ال�اماة مساء قةب�ى م�اتب اطبه
ً
خاليا
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 إ�� مكم�ي. ال أر�د 
ً
جها املست�فى. أصعد إ�� الدور السادس... أخرج من املصعد ممه

أن أيكر ان �� أي ��يء سوى الذاا  إ�� املكمب من أد  أخذ أغرا��ي، ومن 

ثمه الذاا  إ�� امل��ل ح�ى أرى من أراه اااك. م  ازدحا  ال�وارع �� اذا الودت، 

طاق! 
ُ
� لن أص  دب  الماسعة... م�روع القطار اذا دع  شوارع الر�اض ال ت

ه
لع�

م�ى سينم�ي امل�روع ل�ي ورتاح من �  اذه المحو�الت؟! اومقاد احوال او 

  قالفع  أيض  طر�قة لت�ميت الذان هن اي�ار العاطفية، غ�� املرغو�ة...

 ... ا  ال يزال �� 
ً
�ي أرى ضوء مكمب مدير مركز القلب مضيئا

ه
غر�بة... كأو

، ال أرغب �� رؤ�مه ان 
ً
ا مكمبه؟ ِلَم ال؟ يزودمه لم �عد من قوسطن �عد... حقه

� لو أمره من 
ه
ى ال يرا�ي... لع�  ح�ه

ً
والمحدث معه. أردو أن ي�ون قا  مكمبه مالقا

جة من داخ    � البا  مالق. ولكن... ما اذه ال�حكة املااه
ً
 ... حةدا

ً
أمامه سرسعا

 ليست �حكة مارتن زرتك، مدير مركز القلب. ال أرى سكرت��ته ه�� 
ً
مكمبه؟! حمةا

  مكم�اا؛ أت�ون ��؟

–   «مارتن... پل��... تأخرت... زو�� ينمظر�ي».  

�ي تمحدث 
ه
�جة او�ل��ية املةطوطة ال

ه
 ليس صوت السكرت�� ! الل

ً
اذا حمةا

�ي ال أهلم ملن ت�ون؟ الصوت غ�� مألوف. ، ولكاه
ً
ا  لبااويه

ً
  �اا املرأ  كأ�اا تحة  طا�عا

 أما  مارتن، ودد قدت هليه 
ً
 م�دواا

ً
قا  املكمب ُيفَمح، وأدد وف��ي وادفا

 
ً
 لم يحسب أنه أحدا

ً
 ظهر أمامه يجأ ! حمةا

ً
او اخر دا�ة شديد ، وكأنه هفر�ما

  �� القسم...

–   «طارق؟! ... ماذا تفع  ااا �� اذا الودت؟!».  
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قةاذا أديب �ازاووڤا مركز القلب؟!! ألم يكن قةقدوره استئجار غرية �� 

  يادق؟! أو أخذاا إ�� قيمه �� ال�ومپاوود املالق، املاعزل هن الر�اض، ومجمةعه؟!!

–   «لدي �عض اهةال املكمبية..».  

 لمواددي 
ً
�ي أراه محمارا

ه
� أتالهب قأهصاقه �عض ال��يء، خاصة وأو

ه
لع�

  املفا� ، ليبدو �اخجرو المائه...

�ي سةعت صوت �ل  آخر معك... ا  لديك ادمةاع؟».  
ه
–   «كأو

  رسالة أر�د إيصالها له: «ك�فمك يا وةس!».

 �� لكم أزجج�ي، وأزجج زمالئي السعودي�ن، اذا الع�ج امر��ي الو�خ! يده

اا كسا�� وال ور�د أن �عة ، واو قالطب  ادهاء قاط ، وم��ء قالكذ  
ه
 أو
ً
دائةا

ر ققاءه كةدير للةركز أما  ادار ، قةرتبه املبالغ ييه،  وال�امان؛ يق  ل�ي ي��ه

 او �عة  أك�� 
ً
ذي يمجاوز أه�� مرتب �ي طبيب سعودي قأر�عة أضعاف! طبعا

ه
وال

 !! أهط�ي ما يمقاضاه، وسأهة  أك�� ماه قةرات!! العة  قةقدار اخجزاء، 
ً
ا دةيعا ماه

أليس كذلك؟ او يمقا��ى أضعاف ما أتقاضاه، ييجب أن �عة  أضعاف ما 

� من أدله قةرتب أد !  أهة !! ولكن، ال! وحن أقااء البلد، و�جب هلياا أن وض�ه

 ... لكنه اذه الم�حية ال ��ةلهم؛ يهم يمقاضون 
ً
اكذا �� حجة ادار  دائةا

�ي ��بعهم و�اا�ام، وكأنه املست�فى دائم يق  ه�� كبار 
ه
امل�ايآت، واملحفزات ال

ا اطباء السعوديون يهم هبء هليه!! ق  وحن هالة  ادار��ن واطباء اداوب؛ أمه

  ه�� املست�فى، و�جب المصل  م�اا!!!
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، ق ... ق ... �� م��لة تص ..».  
ً
–   «ليس ادمةاها

املسك�ن ي�امه، ال �علم قةاذا يجيب... وإن كاُت ال أشعر قأي شفقة وحوه... 

ه ه�� هالدة قامرأ  لبااوية م��ودة، �عة  �� املست�فى ه�� ارجح... 
ه
يبدو أو

ه لن يمةكن من سومصا  ملد  أسبوع ه�� اد ...   مودف ال يحسد هليه! أظاه

 هن �عقيدات 
ً
ها �عيدا

ه
–   «م��لة تص  زميلة �� املست�فى، أحاول حل

ادار ».  

؟ اةةم... اذا امر��ي الو�خ 
ً
ا  أسمةر �� المالهب معه، أ  أرحةه دليال

  ال �سمحق الرحةة!!

ن تمحدث؟!».   –   «زميلة ااا �� مركز القلب؟ هةه

–   «طارق ... ال ��ا  قالك �اذه امور ادار�ة... �لها ود  رأس..».  

 أن م�  اذه اخحجة الوااية 
ً
ن؟!! أيظن حقا ِ

أمور إدار�ة أ  دنسية يا َمَعفه

 ! يهو يحسب أن دةي  السعودي�ن قلهاء م�  ادار  الفاشلة 
ً
؟ طبعا سمصي  ه��ه

�ي �عطيه أضعاف الراتب الذي �سمحقه»!!
ه
  ال

�ي سةعت اذه الزميلة ت�حك... يبدو أوك تةكات من ح ه م��ل�اا».  
ه
–   «كأو

ا... أِر�ي يا مارتن ال�لب كيف سمصرج  صفعة ه�� اخلد لم يكن يمودعها! ايه

  من اذه؟!



 مكتبة الرمحي احمد   مكتبة الكندل العربية

59 

 

مَت قطلب إداز  من أد  الذاا  إ�� مؤتةر 
–   «طارق ... أذكر أوك تقده

ا�� القلب �� لادن... لديه شركة مسمعد  إلرسال طبيب من مركز القلب ه��  دره

ْحُت اسةك من ق�ن دةي  أطباء ادسا   وفق�اا �ي مؤتةر يرغب ييه، ودد ر�َّ

املصملفة �� املركز... ولديه كذلك خ�� سار آخر لك. سوف أسمثايك من درار هد  

 ه�� وفق�اا، وصرف مبلغ م�ايأ  حضور 
ً
ة طبيبا اخجة  ق�ن أن ترس  شركة خاصه

املؤتةرات من دب  املست�فى. سوف تحص  أوت ه�� سثنم�ن، واذا ليس �  ��يء... 

يسوف ت�ون اااك م�ايأ  اسمثاائية لك �� �ااية العا ... أوت طبيب مج�اد، وم�ال 

ُيحمذى قه من ِدَب  �  زمالئك».  

  ال�لب يحاول رشو�ي! ولَم ال، ودد كسرت هينيه؟!!

أ�اا المار�خ اكمب، و�جه  ما حدث قةاء من ذاب! يسوف أمر من أوس  

  أقواقك، كأول سعودي ُحره يمةكن من كسر هيَ�ي ه�ج أمر��ي و�خ!!!
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10 

سعود 

 أهريه �� 
ً
�ي سأال�� �لصا ؟! أظاه

ً
رداة يادق الرتز... ملاذا لست مسمار�ا

أية خحظة، ي�  املقاقالت أصبحت ااا، �� اذا امل�ان الهاد  من غر  الر�اض... 

��يء ججيب وهللا! أوايق ه�� دةي  مطال�اا البااظة، وتصره �عد ذلك ه�� املقاقلة 

 قا� يا سلطان، لو لم 
ً
�ي أتقد  ل�حصول ه�� وظيفة!! دسةا

ه
ال�لصية، وكأو

أدد ر�م– �عد �  اذه املهاوة– �سمحق العااء، آلخذنه �  ما سأديعه لها من 

يم�ي ه�� أ  هبد هللا، �عدما ريعَت �� �ساءاا إ��  ديبك اخلاص!! يأوت الذي هره

السةاء... وإن �ان اخحق يقال... الصور ال�ي أرت�ي إيااا أ  هبد هللا لر�م تأسر 

 م�  الذي رأيمه �� تلك الصور، وأوا الذي مره ه��ه 
ً
البا ! لم أَر �� حيا�ي دةاال

�ي هل�اا 
ه
ى أصااف النساء! ال مار�ية، وال لبااوية، يملك السعودية امل�جاة �� ال ش�ه

الكال !! لكن، إن شاء هللا ت�ون قضاه�اا طبيعية وخالية من املحساات 

دت �� أ�اا لم ت�جأ د  إ�� مبض  دراح تجةي ، وإنه �  
ه
الصااهية. أ  هبد هللا أك

الذي رأيمه �� الصور، وسوف أراه ه�� الطبيعة هاد اللقاء املرتقب، طبي�� مئة 

�ي قدأت تحقن ودهها قحقن 
ه
�� املئة؛ واذا ما أصبو إليه! ه�� خالف سلوى ال

ها تبحث لافسها هن زوج دديد!
ه
  البوتكس... ترغب �� محو آثار السا�ن؛ لعل

ملاذا أيكر �� تلك املرأ  اخجاحد  ان وأوا ه�� وشك أن أداق  أدة  �ساء 

، أسم�جب من وف��ي �� �عض احيان.
ً
ا   العالم؟! حقه
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–   «مساء اخل��».  

اا �اوت دالسة �� اخجهة املقاقلة،  ي. أظ�ه امرأ  تض  الاقا  اد��قت م�ه

�ي لم ألمفت إل�اا ح�ى اد��قت ��، ورأيت هيا�اا اخلضراو�ن، يعري�اا ه��  ولكاه

  الفور ! ر�م!

–   «أسماذ سعود؟».  

! 
ً
ا ة، دعلم�ي أه�قه... البداية م�جعة دده

ه
  وطقت اس�ي قرد

  –   «�عم».

د  ما سبق وأدركمه من وظر  هيا�اا الساحرت�ن:
ه
  أدي�اا... ي��ده ه��ه مؤك

–   «أوا ر�م».  

ت وكأ�اا ثواٍن، ال أهرف كيف! الودت م  اذه املرأ   ساهة من الزمان هده

له �عد آخر. اذا، ووحن لم ورتب  �عد؛ يةاذا يا ترى سيحدث �عد الزواج؟! 

أخ��ى ما أخ�اه، أن يحدث م�� ما حدث م  زودها الساقق، كةا أخ��ت�ي أ  

! 
ً
 طائال

ً
  هبد هللا، يال أطيق يرادها... وحي�اا، سي�لف�ي ذلك مبلاا

ه الِماَدرلوْ�ن... أو ر�ةا أضالع 
ه
بُت �� مطعم الفادق... لعل

ْ
ال أذكر ماذا طل

 سوى السلطة... ق  طلبت كذلك الساملون ... وإن 
ً
الاام؟ ال أظ�اا طلبْت �� شيئا

�ي لم آ�  من طبقي 
ه
�ي ه�� يق�ن قأو كات ال أذكر ما الذي طلبُمه من طعا ، ولكاه

 قالاظر إل�اا، 
ً
 . �عم، كات م�اوال

ً
سوى القلي ، يلقد قدأت أشعر قاخجوع مجددا

يُّ  حالاا �عد الزواج... اذه املرأ  الاار�ة سمعيد�ي ه�ر�ن ساة إ�� الوراء... 
َ
ص
َ
وت
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ڤياچرا ممحركة... وإن كات أخ��ى من سرهة القذف معها، ل�ده  لهي�اا! كدت 

 لهذه امل��لة إن 
ً
أيعلها، يق  من اخجلوس قجواراا!! يجب ه��ه أن أدد حال

ي امور !   حدثت... ال أظن أن امرأ  م�لها ستمحة  �جران ال�بق، إن يلمت م�ه

دته ��، ل�ي أدري   ه��ه أن أذاب إ�� املركز الط�ي ق�� الورود الذي حده
ً
غدا

�ي اش��ط�اا. سيسمقبل�ي اااك طبيب اسةه حاتم، وسيقو  او 
ه
الفحوصات ال

قاإلدراءات الالزمة، للمأكد من خلوي من دةي  امراض اخجنسية املعدية، �� 

ة... شرط أسا��ي دب  إتةا  أي إدراء؛ يجةالها وحح�اا اةا رأس مالها،  َ�ة تامه ِ
ِسره

ولن ت�ااون �� اتصاذ أي إدراء من أد  املحايظة هل�اةا... ال قأس... ال قأس، ي�ي 

  وهللا �سمحق!

ة، يجب أن أدماز الفح  املا��؛ واو  �عد ادمياز الفحوصات ال�حيه

ية. تر�د أن تضةن ددر�ي املادية ه�� مواكبة  قالنسبة لها أمر ال يق  أاةه

، أُد ه ي�اا اامةامها قجةي  المفاصي ، 
ً
ممطلبا�اا، قجاوب ددر�ي ال�حية... حقيقة

وترتي�اا خلطوات العة  قحريية قالاة... سأذاب إ�� محام�اا وأود  معه هقد 

فقت هليه م  أ  هبد هللا، 
ه
إيجار شك�� لعقار تةملكه، قاملبلغ ال�هري ذاته الذي ات

ه�� حسب هدد ز�ارا�ي لر�م، قواد  خةسة آالف ر�ال للز�ار  الواحد ؛ أي 

سي�ون مبلغ ايجار ال�هري الذي سأودعه �� حدود خةسة وسم�ن ألف ر�ال. 

�اا ق�� الاصي  الار�ي من أد  إتةا  إدراءات 
َّ
�عد توثيق العقد، سأذاب إ�� ڤيل

الزواج، ه�� مأذون تمعام  معه ماذ ي�� ، سيكمب لاا هقد القران دون أن 

 أصبح و��ه أمراا �� الُاظم 
ه
له �� مكمب احوال املدوية، و�الما�� سمضةن أال ��جه

الرسةية، وأوا كذلك لن أضطر إ�� إضاي�اا إ�� دي�� العائلة. قالنسبة ل�ل  م��� 
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 مصملف ملن او م��وج 
ً
غ�� م��وج، اذا امر ليس قملك ااةية، ولكنه امر حمةا

  من امرأ  غيور، وال يرغب �� أن يفم�ح أمر زواده املسيار!

 قر�م! ي�ي ليست يق  امرأ  �� غاية اخجةال 
ً
ا ، أوا م�جب دده

ً
ا حقه

! 
ً
ةا رأيُت له م�يال

ه
اا تدير ثروا�اا الطبيعية ���  اح��ا��، دل   واخجاذقية، ولك�ه
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11 

سلوى 

ال أسمطي  قداية يومي من غ�� تجرهع دهو  الصباح، وال أسمطي  مواصلة 

قا�� اليو  من غ�� تااول �و��ن آخر�ن، ودد أز�د هل�اا كأس ال�اي، ثم أخمم 

مسائي دب  الاو  ��را  الزوجبي  الدا� . أصبحت اذه امل�رو�ات الساخاة 

 من روت�ن حيا�ي، وال يةكن سسماااء ه�اا تحت أي ظرف �ان. �و  القهو  
ً
دزءا

 ما ي�ون �� امل��ل دب  أن أخرج إ�� العة ، أما ال�و  ال�ا�ي وال�الث 
ً
اول دائةا

 ،
ً
يي�ووان هاد  قاملست�فى؛ من املق�ى اخلار�� شماًء حيث ي�ون الطقس دةيال

 �سبب لهيب اخحر. أما الر�ي  واخلر�ف يهةا يصالن 
ً
ومن املق�ى الداخ�� صيفا

من الاادر أن ورااةا �� الر�اض، وإن داءا يسرهان ما يصمفيان؛ م�  خحظة 

  سعاد  هاقر  ال تدو ...

أذاب �� العاد  إ�� املق�ى اخلار�� دبي  ي��  الاداء ل�ي أتفادى سزدحا ، 

�ي اليو  تأخرت ح�ى مامصف ال�اار ه�� غ�� هاد�ي... كم أكره سزدحا ... أمامي  لكاه

خةسة أ�لاص؛ ه��ه سومظار... ص��ي يافد �سرهة، ولوال حاد�ي امل�حة إ�� 

ى ال أضطر إ�� اومظار �  اؤالء... كم أكره سومظار...   القهو  مل�يت؛ ح�ه

–   «�اپت�ياو و�ذ سكيةد ميلك پل��».  
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 داء دوري... وان، أهود إ�� املكمب ل�ي أو�ي �عض اوراق، ثم أغادر 
ً
أخ��ا

 املست�فى ح�ى أد��ي �عض الودت م  اوالد، دب  مالدا  دياا و�ا�� 
ً
مبكرا

  الصديقات ه�� الع�اء.

 ***

 والدتك غلطاوة... املوضوع أوت حسةمه وأ�ايمه دب  السفر، 
ً
–   «طبعا

يلةاذا الردوع إليه مر  أخرى؟!».  

�ي لم تلداا أمي... 
ه
ا ال أحد يفهة�ي �� اذه الدويا م�  دياا، أخ�ي ال حق�

 أن ماما �� ال�ي 
ً
أخ���اا، ووحن �� املطعم قاتصال خالد، وكيف هلةت الحقا

ه يف�ح �� إداا�� 
ه
أخ��ته ققدومي من أمر��ا ل�ي يحاول م�� مر  أخرى، لعل

ًدا  قالعود  إليه وإتةا  الز�جة... مسكياة، ال يزال لد�اا أم  قالرغم من هلةها ديه

�ي من الاادر أن أتراد  هن درار سبق وحسةمه.
ه
  قأو

رت �� 
ه
–   «وهللا أيض  ��يء يعله سعود أوه �حب ماك اوالد هادما يك

الزواج من خالد. ه�� اد ، تلك الفعلة دعلمك ترادع�ن وفسك دب  المورط �� 

الزواج من رد  م��وج!».  

–   «وهللا أوا هادي أققى هاز�ة قدون زواج، وال أتورط م  �ل  م��وج، 

وأصبح أما  الااس الزودة ال�اوية!».  

  وجود �� اخرى م�  دياا تؤ�د مودفي... كم أوا محظوظة قصديقا�ي!
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ه لن 
ه
–   «ثمه إنه الرد  الذي ي��وج ه�� زودمه او��، ما الذي يضةن قأو

ي��وج ه�� زودمه ال�اوية؟!».  

–   «حح كالمك يا وجود... وهللا أوت أهق  واحد  يياا!».  

–   «حبيبة دل�ي يا دياا؛ أوت اخل�� وال��كة... قاملااسبة، ما �� أخبار هروستاا 

اخحلو ؟ أمسمعد  للفرح؟».  

–   «هللا �سعداا. دهت وحداا أك�� من ثالثةئة �ل  من صديقا�اا، 

ومعاريها! القاهة ال تمحة  أك�� من ألف �ل ، �ع�ي �  ما تبقى �� و�  العرسس 

أد  من سبعةئة دهو  يق ! ال أهلم أدهو من، وأترك من؟! وهادما حاولت إدااهها 

ن �اةاا  ى ت��ك لاا يرصة ل�ي ودهو املز�د مةه قالمصفيف من هدد الذين ده�ام ح�ه

عها ه�� اخر!».  
ه
حضوران، ذابت إ�� سلطان، واشمكمه! أقواا اذا مدل

 الز  يدلعها؛ او هاده كم هروسة قم��وج؟! 
ً
–   «هللا يصليه لها ولك. طبعا

ة أ  العروسة!».   لكن، ال تصليه �� معةعة الفرح ين��ى يجيب لك اديه

 لن أ���ى يا وجود... ولن أدب  ادية أد  من تلك الساهة ال�ارتّي 
ً
–   «طبعا

  .«! 
ً
�ي رأياااا معا

ه
ال

–   «أتقصدين تلك املرصعة قاملاس؟!».  

 دياا تقصد تلك الساهة ال�ي �ساوي أك�� من مئة ألف ر�ال! �� ال 
ً
طبعا

  تقب  سوى قالاا��، وزودها سلطان س��. لن يبص  هل�اا �ادية ثةياة كملك...

 أدصداا. أ  تحسبيا�ي سأدب  ادية أد  من تلك الساهة؟!».  
ً
–   «إيه، طبعا



 مكتبة الرمحي احمد   مكتبة الكندل العربية

67 

 

يكم لبعض يا ر ».  
ه
–   «ال وهللا... حبيب�ي، أوت مقامك ح�ى أغ�� م�اا. هللا يصل

�ي تحاول دياا إظهاراا مجرد وادهة غ�� 
ه
 ك���  أشعر قأنه السعاد  ال

ً
أحياوا

 تحب سلطان... ر�ةا ي�ون شعوري وحو زودها 
ً
اا يعال  أشعر أ�ه

ً
حقيقية، وأحياوا

 من صدادمه لسعود، يالطيور ه�� أش�الها تق ، أليس كذلك؟ لكنه اخحق 
ً
وا�عا

ي  ئ ه�ه يقال: إن �اوت دياا غ�� سعيد  �� زوادها، لكات أول من �علم، ي�ي ال تص�ه

 
ً
ا  أقًدا... وإن كات... وإن كات أشعر �� �عض احيان، قأن �� حيا  دياا سره

ً
شيئا

ى ان.  لم تبح قه �� ح�ه
ً
  ديياا
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طارق 

 ه�� إزاحة صور�اا من خاطري . ال أهلم ما الذي درى ��؟ 
ً
لم أهد دادرا

�ي لم أصادف امرأ  دةيلة من دب ... ق  أصبحت أديس دةال �  امرأ  
ه
وكأو

أصاديها هل�اا، وكأ�اا املقياس الذا�ي الذي ُيقاس هليه �  دةال. إيقاع حيا�ي 

ده؛ �امل��ووو  الذي قه  ِ
� ح�ى أصبحت �� من يحده  دد �ا�ه

ً
لم �عد كةا �ان، حمةا

د ايقاع الذي �عزف هليه االت املوسيقية أدة  السيةفوويات!   ُيَحدَّ

اك املوازي تنمظر ح�ى  رأي�اا هاد مق�ى املست�فى اخلار��. ودفْت أما  ال�به

يأ�ي طل�اا... �اپت�ياو م  حليب دلي  الدسم. كم �� دةيلة! ال أيهم كيف مل�لها 

أن تبقى ح�ى ان قال زواج من �عد طالدها؟ يبدو من ردا�اا أنه اليو  يو  

ه حمًةا مصملف هن 
ه
ا�اا. ��جب�ي أواد�اا ح�ى �� رداء العةليات اخلاص �اا؛ إو هةليه

الرداء املعماد الذي تصريه املست�فى �طبا�اا. كةا أوه ُيظِهر دسةها الاحي ، 

وكأوه دسم يما  �� الع�ر�ن من هةراا. ��جب�ي املرأ  ال�ي تحايظ ه�� رشاد�اا 

غم من ساوات هةراا، وإوجا�اا لألطفال... ولكن... ا  لد�اا أطفال؟ دسةها  قالره

 إذا �اوت تةارس الر�اضة قاومظا  يلم ي��ا  دسةها 
ه
ال يو�� قأ�اا دد أوجبت، إال

�سبب اخحة  واوجا . كم يا ترى تبلغ من العةر؟ ال أظ�اا تمجاوز ال�الث�ن، أو 

 
ً
 . ه�� أية حال، سن املرأ  ال �ام طاملا أ�اا �عم�ي قافسها، و�� حمةا

ً
ها أك�� دليال

ه
لعل

  �عم�ي!
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ت ه��ه ... أظ�اا رأت�ي كةا رأي�اا، ي�ادت ترسم اقتسامة خجولة ه�� 
ه
اا طل كأ�ه

ودهها. ا  يا ترى تفكر ��ه �� اخرى كةا أيكر ي�اا؟ ا  ��عر قاوجذا  غر�ب 

وحوي؟ ال أظنه أن الذي أشعر قه من طرف واحد... وظرا�اا امل��دد  وحوي تا�ئ 

د �� حد��ي. ولك�اا، م  اسف، 
ه
َمأك
َ
� إن ذابت إل�اا، وتحدثت معها، ل

ه
قذلك. لع�

دت اكذا؟! �ان يجب ه��ه  عاة! ملاذا ترده
ه
غادرت امل�ان دب  أن أهز  أمري ... الل

 حسبم�ي غ�� مهمم �اا 
ً
الذاا  إل�اا، من أد  إلقاء المحية ه�� اد ... حمةا

ياادرت. ال أظنه أن امر يحمة  أي تأدي ... م�اهري تجااها وا�حة؛ أشعر 

ِ�حه 
ُ
قرغبة شديد  �� المعرف هل�اا. ال أدري إ�� أين سيقود�ي اذا ال�عور امل

الة من أد   �ي ه�� أتم سسمعداد ل�ي أتصذ خطوات يعه قاالوجذا  إل�اا؟ ولكاه

  معرية اداقة هن اذا السؤال.

 ***

ذي يهةمه م�اا أن زودها �ان يصو�اا، ولذلك خلعمه».  
ه
–   «ال

اذه من املرات القليلة ال�ي أزور ي�اا الدكمور أحةد صقر �� مكمبه ققسم 

 أن ألقااا �� الطر�ق، ولو صدية، كةا 
ً
�ي ذابت إليه ممةايا

ه
اخجراحة... أه��ف قأو

  �ان اخحال صباح اليو  أما  املق�ى.

–   «ما اسم زودها الساقق؟».  

–   «وهللا ال أذكر... او رد  أهةال غ�ي ه�� حسب ما يهةت، ودد هرض 

اا ريضت».    طائلة من أد  أن �سامحه وتبقى معه، ولك�ه
ً
هل�اا أموس
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–   «اذا دلي  ه�� أنه لد�اا كرامة... ��جب�ي».  

–   «�� إ�ساوة مةماز  قال شك، ولذلك و�حت سالم �اا».  

–   «دهك ماه يا دكمور أحةد. سالم اذا ال ��جبه ال�جب وال الصيا  �� 

ردب».  

، ما سر اامةامك املفا�  �اا؟ ال ت�ون ..».  
ً
–   «إذا

 أوا ال أسأل ه�اا من أد  سالم، م  
ً
، قدأ الدكمور أحةد يفهة�ي. طبعا

ً
أخ��ا

اح��امي ال�ديد له ولصدادماا... ال، امر اذه املره  يمعلق �ي أوا وحدي، وأظن أن 

  الدكمور أحةد من واد  معريمه الوطيد  �اا و�ي أيض  من يقو  قاملهةة.

ي، �عد إذوك».   –   «أر�دك أن ت�لةها ه�ه

–   «ا  أوت ممأكد؟ ماذا هن زودمك وأوالدك؟».  

–   «ال ��ا  قالك �اذا امر. أوا كفي  قزود�ي وأوالدي... أتظ�اا سمةا�  

سرتباط ��ل  م��وج؟».  

ها ال ترغب �� أن تصبح زودة ثاوية... ال أدري ملاذا لم أيكر �� اذه 
ه
لعل

املسألة ح�ى ان؟ سؤال الدكمور أحةد هن زود�ي وأوالدي وكأوه أيقظ�ي من 

  حلم دةي !

  ذلك. خاصة وأوه سبق أن خط�اا رد  م��وج..».  
ه
–   «ال أتود

–   «ماذا تقول؟! أوت لم تص���ي قأ�اا مصطو�ة!».  
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–   «لم �عد مصطو�ة. امر لم �سمةر �سبب اه��اض أوالداا ���  هايف؛ 

 قإ�عاز من أق�ام الذي اسما  امر، و�حب اوالد م�اا ليعي�وا معه... إن 
ً
طبعا

ه يصبه �� مص�حمك».  
ه
سألم�ي، يأوا أرى أن ما حدث لعل

–   «مص�ح�ي أوا! كيف؟».  

ت صدمة اه��اض اوالد ه�� يكر  الزواج من  –   «�ن سلوى، خالص، اممصه

 لفكر  زوادها. و�الما��، 
ً
ه ان أصبح أك�� تقبال رد  غ�� أق�ام؛ وكذلك طليقها، أظاه

سم�ون امل�ا�  أد ».  

، مصائب دو  هاد دو  يوائد؛ أو لع ه 
ً
كال  الدكمور أحةد �� محله. يعال

رى 
ُ
اددار �� ال�ي سادت ذلك الرد  إ�� سلوى ل�ي يةهد �� الطر�ق... ألذلك يا ت

داقل�اا ان وليس من دب ؛ قالرغم من �وواا �عة  �� املست�فى ذاته ماذ سا�ن؟ 

ر �� أيض  الفرص معها! قدأت أتيقن 
ه
وكأن اددار تلعب لعب�اا من أد  أن توي

من ��يء مهم؛ ��يء شعرت قه ماذ أول مر  ودعت هل�اا هيااي: اااك راق  غر�ب 

  ير�ط�ي �اا!

 ***

أومظر م�املة الدكمور أحةد ه�� أحر من اخجةر. ا  سموايق يا ترى؟ ال 

، وتمعرف �� 
ً
ال أرغب �� المقد  إل�اا مباشر ، ق  أر�د أن أ�عرف هل�اا هن در  أوه

اا– وحن سثاان– �� مست�فى واحد �عطياا يرصة ذابية د ه ما 
ُ
ه��ه كذلك. هةل

تموير هاد غ��وا �� السعودية. �سمطي  ااا أن ومحدث دون حرج، ق  وح�ى أن 
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ولمقي ه�� الاداء، أو ه�� القهو ، إن لم يتسنَّ لاا الاداء... يجب هلياا أن �سما  

  اذه امل��  النسبية...

ص  �ي الدكمور أحةد �عد! وهد�ي قأوه  الساهة السا�عة والاصف، ولم يمه

ةها اليو ، ثم يص���ي قةا درى، وح�ى ان لم يفع !
ه
  سي�ل

لقد تأخر الودت، و�جب ه��ه أن أذاب ان إ�� هزاء يواز الصاخح... ال 

� أ�لم الدكمور أحةد �عد العزاء.
ه
  أسمطي  سومظار أك�� من ذلك. لع�

 ***

أركن سيار�ي ه�� �عد مساية من م��ل يواز املةم�  قاملعز�ن. أووار امل��ل 

مضاء  قال�ام ، وويود الااس ت�اايت؛ من ال يدرك امر لن �سمطي  المفردة �� 

م�  اذه اخحاالت ق�ن صوان هزاء أو حف  هرس ُمقا ، يكالاةا �� الر�اض 

يبدوان سواء. الفرق يق  �� الكال  الذي ُيقال هاد تحية أا  الدار �� املدخ ؛ 

م هللا أدرك» �� حالة العزاء، أو «ز�جة مباركة» إذا �ان حف  هرس؛ 
ه
ا: «هظ يإمه

�ي تصلو من 
ه
 من املبالاة �� مااسبات الردال ال

ً
ولو أن �لةة «حف » أرى ي�اا شيئا

أي مظهر من مظاار سحمفال... يجأ ، خطر ه�� قا�� ييلم آخر كذقة لفر�د 

اطرش الذي ظهر ييه قدور هام  �� مص�حة ال��ق، يقا  �سبب ا��اال قاله 

قةحبو�مه قإرسال قردية قاخلطأ إ�� أا  العرسس: «�سأل هللا أن ت�ون اذه آخر 

  احزان»؛ وإ�� أا  امليت: «هقبال �  شبا  العائلة»!

ال أستبعد أن يحدث امر وفسه �� الر�اض ذات يو ؛ اذا إن لم يكن دد 

  حدث قالفع .
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–   «اال طارق ».  

از وأسرته هاد مدخ  امل��ل . من حسن  م ه��ه �عد �عز�ة يوه
ه
وايف �سل

اخحظ أن الكر��ي الذي ه�� �ساري دد يرغ للمو، ليمةكن او من اخجلوس هليه. 

أسوأ ��يء �� م�  اذه املااسبات، أن يجلس قجوارك �ل  غ�� مرغو  ييه، 

 ه�� المحدث معه من أد  تةضية الودت! هد  المحكم �� 
ً
ةا
َ
يمجد وفسك ُمرغ

ة... امر «�لمك قصمك»، أوت وحظك. لكن،  َمن يجلس قجوارك قالفع  إش�اليه

ي اذه املره  أن صديقي وايف او الذي يجلس قجواري .
ه
  من حسن حظ

–   «سال ... كيف احوال؟».  

ر م  من كات دب  دلي  ه�� الهاتف؟».   ِ
ه
–   «ما��ي اخحال... حذ

 �عد لعبة المصة�ن، 
ه
، ال �عطي�ي املعلومة مباشر  إال

ً
اكذا او وايف دائةا

  وكأواا ما زلاا طفل�ن �� املدرسة.

–   «م  إحدى صديقاتك �� ق��وت أو د�ي؟».  

–   «ال، ق  اذه املره  م  صديقة دديةة لك أوت».  

  دةلمه اذه أثارت اامةامي قحق... من يقصد يا ترى؟

 لم تنَسها يا وةس».  
ً
–   «ر�ا ... حمةا
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اقتسامة ماكر  أرااا ه�� ودهه واو ياطق قاسم أول ه�ق �� حيا�ي... 

�ي �� واد  امر لم أ�َسها  ثالثون ساة مضت... كدت أ�سااا؛ أدول «كدت»، ولكاه

  �عد.

  –   «ر�ا ؟».

–   «�عم، �� ال غ��اا».  

–   «أوت ما زلت ه�� اتصال معها؟!».  

يك هل�اا،  –   «�عم، ولَم ال؟ ال تنَس أ�اا �اوت زميل�ي �� اخجامعة، دب  أن أهره

وتق  �� غرامها».  

ك لم تص���ي د  قأوكةا ه�� اتصال».   –   «ولكاه

ذي درى 
ه
�ي لم أرغب �� مضايقمك قاخحديث ه�اا �عد ال

ه
–   «ححيح، �و

قياكةا».  

اا».   –   «أمراا لم �عد �عاي�ي. �� قالنسبة �� ان مجرد ذكرى، قحلواا ومره

ذي دعل�ي أذكراا لك ان او أ�اا سألم�ي هاك. ال 
ه
–   «أهلم ذلك... السبب ال

أهلم ملاذا؟ ولم أرغب �� سؤالها».  

ه 
ه
راا �ي ان؟ لعل

ه
ي �عد �  تلك السا�ن؟! ما الذي يك ر�ا  �سأل ه�ه

  اخحا�ن إ�� املا��ي �عد أن تقد  العةر �اا. «ووسماخجا» أول حب �� حيا�اا.

–   «و�ةاذا أدب�اا؟».  
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 �� ه�قها، وال س��  لك إال ��».  
ً
–   «دلُت لها إوك ال تزال اائةا

  –   «ماذا؟!!».

دت، وأوجبت خةسة أقااء ما  –   «أمزح معك يا رد ... طبًعا أخ���اا قأوك تزوه

شاء هللا �� غاية الروهة... اذا �  ما �� امر، ثم سرهان ما تحدثاا �� مسائ  

أخرى ».  

 تزودت».  
ً
–   «وماذا ه�اا؟ حمةا

ال أدري ملاذا شعرت قااصة �� أح�ائي لدى اسمفساري هن زوادها؟ كأنه 

 �� داخ�� ال ير�د�ي أن أهرف... �عد �  تلك السا�ن، ال يزال ينماق�ي شعور 
ً
شيئا

  كهذا!

–   «تزودْت، وأوجبْت ... أظ�اا سبق وأرسلت إ��ه صور  لها م  هائل�اا».  

وة هليه  ب �� صور مصزه ِ
ه
ل
َ
وسرهان ما أخَرج وايف ااتفه الذ�ي، وأخذ ُيق

  ح�ى وص  إ�� مبمااه...

اا، أليس   هادما �اوت �� س�ه
ً
–   «اذه �� الصور ... قا�اا ���اها تةاما

كذلك؟».  

يااول�ي ااتفه الذ�ي، وليمه لم يفع ... طويان من الذكر�ات، قحلواا 

يت لو أن آثار السا�ن دد  �ي أهي�ها من دديد... �� درار  وف��ي، تةاه
ه
ومراا، وكأو

ا كةا �� هاد  املصر�ات �عد  ها أصبحت سةياة دد�
ه
يعلت أياهيلها معها؛ لعل

� لن 
ه
اوجا  املمكرر، أو ر�ةا تراه  دلد ودهها لُيظِهر ثق  السا�ن هل�اا، أو لع�
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 ... ولكن ال، م  اسف! كأن 
ً
أرااا قاملاظار ذاته الذي رأي�اا قه دب  ثالث�ن هاما

«وايف» أراد أن يضيف �عض امل�ح ه�� درح دديم حسبمه اودم . سامحك هللا يا 

 سامحك هللا! يال تزال ر�ا  دةيلة قالرغم من هةراا الذي دار  
ً
ا وايف. حقه

؛ وأقااؤاا ال�الثة الظاارون �� 
ً
اخلةس�ن. هقود هةراا اخلةسة لم تصذلها حمةا

 
ً
الصور ، حةلهم لم يِضف سوى القلي  إ�� دسداا... اذا الرد  او حمةا

ه ال�يب الذي غزا شعره قك�اية 
ه
زودها... يبدو أك�� م�اا �� السن قك���، أو لعل

 م�  ر�ا . لديه كرشة قارز ... ا  يا ترى 
ً
يجعله يبدو أك�� من ساه. ليس رشيقا

  تزودمه هن حب؟ ا  أحبمه كةا أحبم�ي؟

–   «ماذا دااك يا رد ؟ ألم تق  �� دب  دلي  إن أمراا لم �عد �عايك؟ كأوك 

 �ول 
ه
سرحت �� صور�اا... ماذا دال ذلك ال�اهر؟ حب كةا ��اء، ولكن ما اخحب إال

حبيب؟».  

ا . تذكر املع�ى دون أن يمذكر اقيات... لم يكن  يمحدث هن دصيد  أ�ي تةه

  وايف �� يو  من ايا  من ه�اق ال�عر أو اد .

 ل�حبيب اول ... كم م��ل 
ه
–   «وق  يؤادك حيث شتت من الهوى، ما اخحب إال

 �ول م��ل ».  
ً
�� ارض �ع�قه الف�ى، وحاياه أقدا

–   «�� ال�ي دصد�اا... وزار دبا�ي أليس كذلك؟».  

ا ».   –   «أقو تةه

–   «أقو من؟».  
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–   «وايف، �لةات اذه القصيد  مجرد �لةات خاو�ة من املع�ى... اخحب اول 

 �  هن اخحب ال�ا�ي أو ال�الث أو ح�ى العاشر... ال تودد خاصية تة�ه
ً
ال يصملف ك���ا

 ... كةا 
ً
اخحبيبة او�� سوى أ�اا أول تجر�ة يق ؛ ق  ودد ت�ون المجر�ة اد  هةقا

او اخحال م��».  

ك ملاال؟».    من حبه
ً
–   «أتقصد أد  هةقا

ي وادب العزاء، أ  من  –   «ماذا دااك يا وايف الليلة؟! أوحن ااا ل�ي وؤده

أد  اس��داع ذكر�ات الارا ؟!!».  

�ي ال هالدة 
ه
ى أمور اخحيا  ال أ�اره، وكأن دةي  من حولاا ال يمحدثون �� ش�ه

ي ل�ي أو�ي اذا اخحديث  �ي خردت م�ه
ه
اا اخحجة الوحيد  ال لها قوادب العزاء... ولك�ه

�ت رأسي ان. يلن  �ي غ�َّ
ثه هن سلوى، ولكاه ذي قدأه وايف... كات سأحده

ه
السةج ال

 ال يؤتةن ه�� مفماح الكرار!
ه
، يالق 

ً
ا   أيع ... حقه

 ***

 سيار�ي أما  
ه
الساهة العاشر  مساًء، ولم يأِت�ي ستصال املرتقب... أُصف

�ي أر�د 
ه
امل��ل، ولكن ليست لدي رغبة �� الولوج ه�� البا  اخحديدي للدار. كأو

 وس  ال�� �� اذه الليلة الساكاة؛ 
ً
ي دليال

ه
 ه�� الرصيف، أو المة��

ً
سومظار دليال

ه لم يمحص  هل�اا... أو ر�ةا 
ه
ص  ه��ه �� أية خحظة... أو لعل لع ه الدكمور أحةد يمه

ص  هليه ل�ي أتأكد 
ه
ث معها، وياتحها �� امر، وريضت... ال أدري ... لَم ال أت تحده

 �� املست�فى. أظنه ذلك 
ً
ةه غدا

ه
من امر؟ ولكن... كأنه الودت دد تأخر؛ ق  أ�ل

  أ�سب... �عم، يألص�� إ�� الاد.



 مكتبة الرمحي احمد   مكتبة الكندل العربية

78 

 

13 

سلوى 

اله مالق! تأخرُت ه�� الدوا ،  ر السيار ، ودوه ِ
مر  أخرى كيپور لم ُيَحضه

�ي يفعلها م�� قحجة 
ه
واذا السائق �� حجرته وائم! ليست اذه �� املره  او�� ال

�ي دعلمه 
ه
أوه راحت هليه وومة �سبب السهر �� الليلة الساققة، وكأوه �عادب�ي �و

ينمظر�ي وأوا �� املطعم م  صديقا�ي! وهللا لوال اخحادة لطردته ماذ زمن! حقيقة، 

ار�ي  ، وال أسمطي  دياد  سيه
ً
 دراحيا

ً
ال أيهم كيف يةكا�ي أن أدود طادةا

ةا أقديت اممعا��ي حول امر �يه رد ، رده ه��ه قاملقولة ذا�اا 
ه
ة؟! و�ل اخلاصه

املبمذلة: «أوت ملكة، ولسِت قحادة إ�� دياد  السيار  قافسك». أيه ملكة اذه 

�ي يمجاالها سائقها؟!
ه
  ال

ه 
ه
ليس أمامي ح  ان سوى أن أذاب إ�� قا  غريمه وأدقه هليه، يلعل

ه 
ه
ر السيار ! اد�� أو ِ

يرأف قحا�� ايادي، وسستيقظ من وومه العةيق، وُ�َحضه

قالرغم من غض�ي ال�ديد ماه، يلن «أسمجري » ه�� مصاصةمه ح�ى ال �اضب، 

و���ك مفاتيح السيار ، و�طالب�ي قالعود  إ�� قلده، لعد  رغبمه �� العة ... �عم، 

�ي قحادة إليه أك�� قك��� من حادمه او للعة  هادي... يا للةذلة!
ه
  ياخحقيقة أو

 ***

ه إ�� محاولة الدكمور أحةد ستصال �ي البارحة. يبدو وكأن  غر�بة... لم أتنبه

 
ً
دوا�� �ان ه�� الصامت قاخلطأ أثااء تواددي م  صديقا�ي. اخحةد � أن أحدا
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�ي �عةدت تجااله. تكفي�ي 
ه
من أقاائي لم يحاول ستصال �ي، ح�ى ال �عمقد أو

ي؛ �� اي�ار املمصلفة  �ي يحاول سعود زرهها �� أدما�ام ه�ه
ه
ة ال اي�ار السْوداو�ه

ي... ام  �ي �اا هادما كاا م��ود�ن: «أوت �امة�ن قصديقاتك أك�� م�ه �ي َحجَّ
ه
ذا�اا ال

اتك.» وكأوه لم يكن لديه  م أولو�ه
ه
 �� أسف  سل

ً
هادك أام �عد شالك... أوا دائةا

او أصدداء �سهر معهم طوال اللي ، قجاوب الصديقات، والع�يقات! ال أدري 

ئة لهذا اليو ،  ملاذا تذكرت «سعود» ان؟ وكأوه ال يكفي�ي ما أوا ييه من قداية سيه

  م  كيپور قيك!

–   «ألو، صباح اخل�� دكمور أحةد. سامح�ي، لم أوتبه التصالك ليلة 

البارحة».  

–   «اال دكمور  سلوى ... ال هليك. �سيطة».  

–   «أكات تحماد�ي �� ��يء؟».  

 لوده. أين 
ً
–   «�عم، اااك موضوع حاقب أ�لةك ييه، ولكن أيض  ودها

أوت ان؟».  

 �سبب �عض امل�ا� ».  
ً
–   «�� الطر�ق إ�� املست�فى. تأخرُت دليال

�ي تأخرت 
ه
أشعر قاخحرج من إخباره السبب اخحقيقي... سائقي آثر الاو  �و

  البارحة �� السهر م  صديقا�ي!

��ي �� املكمب هادما تصل�ن، إن �ان لديِك �عض الودت».   ، ُمره
ً
–   «إذا

ور وصو��... م  السالمة».  
َ
–   «إن شاء هللا أمرك ي
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 ي�ون امر 
ه
ي الدكمور أحةد؟ أردو أال

غر�بة... يا ترى، ما الذي ير�ده م�ه

ا لقد سئةت س��  تلك املرأ ... ال أدري م�ى هللا  ممعلًقا قليليان مره  أخرى . حق�

ي؟!  ه�ه
ً
  َس��يح�ي م�اا، وتنمق  إ�� أي دسم آخر �� املست�فى، �عيدا

 ***

أوا قحادة إ�� دهو�ي املعماد  دب  الذاا  إ�� مكمب الدكمور أحةد... 

ه 
ه
�اپت�ياو م  حليب دلي  الدسم، من املق�ى اخلار�� للةست�فى. أدة  ��يء أو

يودد مق�ى هاد �  داوب من دابات املست�فى، سواء أ�ان �� الداخ  أ  

  اخلارج...

��... ليديز ي��ست».   –   «تفضه

�ي رأيمه من دب ... آااه، 
م�ي ه�� وفسه �� الطاقور . أظاه دَّ

َ
رد  لطيف د

اح القلب، صديق سالم حل�ي. �سيت اسةه... ال أهلم كيف يةكن  رته. اذا دره
ه
تذك

 لذلك ا�سان الاليظ.
ً
  لرد  لطيف م�له أن ي�ون صديقا

.« 
ً
  –   «شكرا

، ولديه ادمةاع إداري 
ً
الساهة ان تق��  من الماسعة والاصف صباحا

ه�� العاشر . أظنه أن وصف ساهة سمكفي م  الدكمور أحةد. ال أهلم �� ماذا 

  ير�د اخحديث م��. ولكن، مهةا �ان املوضوع، ال أحسبه سيطول .

 ***

–   «طارق أيو ..».  
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، اذا اسةه. يرغب �� المعرف ه��ه لارض الزواج... ألهذا يا ترى �ان 
ً
إذا

 م�� هاد املق�ى؟ حسبت أن امر ييه ��يء؛ يالردال هاد  ال يمصريون 
ً
لطيفا

ه ياتح�ي �� 
ه
 إذا �ان من وراء املسألة غرض... ولكن، ُيحَسب له أو

ه
اكذا قلطف إال

املوضوع مباشر  ه�� الدكمور أحةد، وإن �اوت صدادمه م  سالم تجعل�ي أيكر 

�� الريض مباشر ! ولكن، ال... ال ينب�� أن أسم�ج  �� الرد دب  أن أتأكد من 

... 
ً
  �عض امور أوال

  –   «أم��وج؟».

ه غ�� سعيد �� زواده».   –   «�عم م��وج، ولكاه

اداقة ذا�اا ل�  من أراد الزواج ه�� زودمه: «غ�� سعيد �� زواده»... كم 

ة مبمذلة!   أصبحت اذه اخحجه

–   «دكمور أحةد، أوت �علم رأسي �� اذه املسألة... أوا ال يةكن أن أوايق ه�� 

الزواج من رد  م��وج، وأ�سبب �� اد  أسر  دائةة!».  

ى ال أضطر لسةاع  م قاالوصراف ه�� الفور من مكمب الدكمور أحةد، ح�ه ِ
أاه

املز�د هن اذا العرض ال�ليف... أوا أوايق ه�� الزواج من رد  م��وج؟! من 

  يحسب�ي؟!!

 دب  اتصاذ درارك ال�اائي؟ م�  اذه امور 
ً
–   «ملاذا ال تفكر�ن �� امر ديدا

ي ي�اا، وهد  سسم�جال �� الرد».   َ�وه
َ
ينب�� ال�
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ي او الذي سةعَمه. ورداًء دكمور  –   «ال أحماج إ�� أي مز�د من الودت... رده

�ي مضطر  للذاا  ان،  ، ولكاه
ً
أحةد، ال تفمح م�� اذا املوضوع مره  أخرى ... هفوا

يلديه ادمةاع �عد دلي ».  

 ،
ً
أشعر ���يء من الرأية للدكمور أحةد؛ لقد أحردُمه. أهلم أوه يقصد خ��ا

ى يدرك ري��ي الما  ملبدأ الزواج 
ولكْن �ان يجب ه��ه أن أهطيه إداقة حازمة ح�ه

من رد  م��وج! وهللا، أاون هادي أن أققى قال زواج، من أن أ�ون زودة ثاوية، 

�ي هادي ليست 
ه
وأدخ  �� معةعة م�اركة امرأ  أخرى الرد  ذاته! كأن الهةو  ال

 آخر!
ً
ا ى أضيف إل�اا اةه   �ايية ح�ه
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14 

طارق 

�ي أدركُت روتي�اا. �  يو  هادما تأ�ي إ�� املست�فى تذاب إ�� املق�ى  أظاه

اخلار�� ل�ي تطلب ال�اپت�ياو م  حليب دلي  الدسم. ال أدري إن �ان لقائي �اا 

اذا الصباح ه�� سبي  محض الصدية، أ  أن ال�ون يمآمر ل�ي يقر�اا من 

 ملاذا ألِاَيت املحاضر  الصباحية ال�ي �ان من املف��ض أن ت�ون �� 
ه
�عض؟ وإال

؟ داءت �عدي، 
ً
دا ا سةح �� قاإلتيان إ�� املق�ى يألمق�اا مجده م�  اذا الودت، مةه

م�اا ه��ه ... اقتسامة امماان ُرِسةت ه�� ودهها املسمدير أشردت صبا��، 
�ي دده ولكاه

اته من شده  الفرح لرؤ��اا. 
ه
ودعلت دل�ي �سق  إ�� داع ددمي �عد أن �سارهت دد

ةها البارحة كةا وهد�ي، ولكن يبدو �� من 
ه
ال أدري إن �ان الدكمور أحةد دد �ل

اا دد  اا ه�� هلم �ار��ي؛ ق  وكأ�ه ، وتلك سقتسامة الفاتاة، أ�ه وظرا�اا اخحردة إ��ه

وايقت، ولذلك ��عر قاخحرج من مالدا�ي اليو  �اذه السرهة �عد حدي�اا م  

 من يو  اخلةيس، الرا�  
ً
الدكمور أحةد... الساهة ان الماسعة والاصف صباحا

ه�ر من شهر يااير. سيصبح اذا اليو  أدة  ذكرى �� حيا�ي. او اليو  الذي 

رأي�اا ييه قةحض الصدية، يعريت أ�اا دد وايقت ه�� سرتباط �ي، يق  من 

وظرات هيا�اا الساقحم�ن �� مل�وت الهوى، لمف�ح هن مكاون خاطراا؛ ح�ى 

دب  أن يرد ه��ه الدكمور أحةد... ليم�ي تحدثُت معها... �ان يجب ه��ه أن أتحدث 

 �� الذاا  �عد أن أخذت طل�اا ل�ي تتيح 
ً
معها دب  أن تذاب... كأ�اا تلكأت دليال

 ملقصد تصريها... ال قأس، 
ً
�� يرصة من أد  أن أتحدث معها. ليم�ي تا�ات سرسعا
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، وإن كات ال أهلم ملاذا تأخر �� ستصال �ي؟ 
ً
م الدكمور أحةد أوال

ه
سوف أ�ل

سأهلم ماه ما دار من حديث قي�اةا، وكيف تر�د سلوى أن �س�� امور قيناا من 

 من �عد 
ه
ااا يصاهد؟ ال قد من كسر حادز اخخج  قيناا، ولكنه اذا لن يتس�ى إال

  اللقاء اول .

 ***

ه لم يرده ه��ه . قدأت أشعر قالقلق،  حاولت ستصال قالدكمور أحةد ولكاه

 البالغ... غر�ب، 
ه
ه يمفادى المحدث م��. ولكن ملاذا؟ يةا ه�� الرسول إال

ه
وكأو

 سوف أالديه �� املطعم. يهو 
ً
يليس من هادته تجاا  اتصا��. ه�� أية حال، حمةا

م��� يفض  الاداء املبكر دب  ازدحا  امل�ان، والساهة ان اخحادية ه�ر  

  والاصف... الودت ا�سب لذلك الاداء املبكر.

مطعم املست�فى لم يةم�  �عد، واا او الدكمور أحةد كةا تودعت، م  

ة ه�� ساحة الاصي . امل�ان ذاته املفضه  
ه
سالم إ�� الطاولة املجاور  للاايذ  املطل

  لاا وحن ال�الثة.

–   «ألم أخ��ك قأ�اا لن توايق؟ دلت لك إن درهة اوا لد�اا سمةاعها من 

ى تتبا�� قه   لها وحداا، ح�ه
ً
املوايقة ه�� م�اركة امرأ  أخرى �� رد . �� تر�د زودا

أما  الااس».  

ى دب  أن أدلس... كأوه دد هلم ���يء لم  قادر�ي سالم ه�� الفور، ح�ه

أهلةه أوا �عد... ا  أخ��ه الدكمور أحةد قأن سلوى لم توايق ه�� طل�ي دب  أن 

  يص���ي؟! معقولة؟!!
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–   «املوضوع ليس ه�� اذا الاحو يا سالم».  

الدكمور أحةد يرد هليه قاسمحياء ملةوس... ألهذا تجاا  اتصا��؟ أأراد أن 

  يص���ي قاتيجة سعيه الفاش  �� ودود سالم؟!

�ي أهرف طر�قة تفك�� اذه 
ه
 يا دكمور أحةد إو

ً
–   «ق  او ذاك. دلُت لك مرارا

 �� اذه الدويا م�  وفسها؛ 
ً
الاوهية من النساء املتسلقات. سلوى ال تحبه أحدا

 قأن توصف قالزودة ثاوية، 
ً
ومظهراا أما  صديقا�اا هاداا أام ��يء. لن تقب  أقدا

 من زودمه، وأوالده!».  
ً
�ي سردت ردال

ه
اا املرأ  ال أو ��اع هل�اا أ�ه

؟!».  
ً
 ريضْت يا دكمور أحةد؟! وا  أقدْت سببا

ً
–   «ا  يعال

وددُت وف��ي أ�ساءل ��اف م�حوظ ل�ي أدط  ال�ك قاليق�ن... ح�ى ان 

 سوى تبا�� سالم قةعريمه اخح�ي�ة قطر�قة تفك�� سلوى، و�صوا  
ً
لم أسة  شيئا

 
ً
 �� اخحديث، ومكمفيا

ً
حكةه هل�اا ماذ البداية، ولكن الدكمور أحةد ظ ه مقمصدا

يق  قرسم اقتسامة خجولة ه�� ودهه؛ �الملةيذ اخلائب الذي ��عر قاخخج  

  من وفسه، و�ر�د مدارا  وتيجة سخمبار هن قا�� ريقائه!

 ل�ووك 
ً
اا... أقدت تحفظا –   «أوا ياتح�اا �� املوضوع كةا اتفقاا... ولك�ه

  .« 
ً
م��ودا

�ي يهةت ماك قأ�اا ال تةا�  سرتباط قرد  م��وج؟».  
ه
–   «ولكن... كأو

، لم أتود  م�  اذا الرد، وخاصة �عد لقائي 
ً
يادأ�ي الدكمور أحةد... حقا

  �اا اليو ... ألم يكن اااك ��يء من س��جا  قيناا؟!
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قة ولد�اا أر�عة أقااء، �عضهم �� اخجامعة؛ 
ه
–   «امرأ  تجاوزت ار�ع�ن؛ مطل

من تمود  سيمقد  لها ل�ي ي��ودها؟!».  

–   «حرا  هليك يا سالم... امر ليس �اذا ال�� ... ثمه �� من حقها أن 

����ط مواصفات للزوج الذي ترغب �� سرتباط قه».  

–   «ق  �� إ�ساوة وردسية يا دكمور أحةد، وغ�� وادعية قاملره ، واذا يؤكد ما 

 ه�اا».  
ً
 مرارا

ً
سبق ودلُمه لكةا

 ق�ن رأي سالم السْوداوي ي�اا، و��ن رأي 
ً
مر  أخرى، أدد وف��ي حائرا

د  �سالم، يهو دوًما ياظر إ��  الدكمور أحةد اك�� رأية �اا... من معري�ي اخجيه

اسوأ �� الب�ر، و�حي  وفسه �االة و�جة من السلبية! ر�ةا من أد  اذا لم 

�ي 
ه
يجر  د  طعم الع�ق؛ ق  وح�ى ي�  �� حياته الزودية قاممياز... سلوى ال

�ي يصفها سالم قال��دسية، واواوية، 
ه
رأي�اا أك�� من مره  ال تبدو �� �� ذا�اا ال

  وسو�ااز�ة... ال تبدو �� كذلك ه�� اطالق.

 �
ه
الها، وأوا أ�لةها قاف��ي؟ لع� –   «ما رأيك يا دكمور أحةد لو ترس  �� ردم دوه

أداعها – ه�� اد  – قةقاقل�ي، وسسمةاع إ�� ما لدي من دول ».  

ِ  ما دلمه، ودون أن �عطي 
سالم ياظر إ��ه قاسم�جان وا�ح، غ�� ممقبه

  الدكمور أحةد يرصة للرد ه�� طل�ي، يبادر او:

–   «يا أ��، يقول لك: ال تر�د سرتباط قرد  م��وج. وأوت م��وج! ال تض  

وفسك �� مودف محرج معها يا طارق !».  
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� رأ�اا... ما رأيك أوت يا دكمور  ِ
�ه
َ
ا
ُ
ها �
ه
–   «يا سيدي أوا حر! ده�ي أحاول، ولعل

أحةد؟».  

ِ  إن رغبت».  
–   «ال قأس... دره

ا داله سالم، سوف أخاِط�اا قاف��ي.  واكذا، ُحِسم امر... �اض الاظر هةه

، ال دا�� للوسطاء، يةا حكه ظهرك م�  ظفرك.
ً
ا   حقه
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15 

سعود 

ة امللذات سوى اذا  الليلة املوهود  دد داءت، وال يفصل�ي هن دخول داه

ال�يخ البدين الذي سوف �عقد درا�ي �عد ثوان. �عدما اد��ت دةي  الفحوصات 

عت هقد ايجار م  املحامي، لم تتبَق �� سوى اذه 
ه
�� ايا  الساققة، وود

اخلطو  اخ��  �� م��ل ر�م... ادراءات �اوت �� غاية السالسة، ق  ال أذكر قأن 

زوا�� من سلوى م��ى �اذا اليسر. لم أكن قحادة إ�� اتيان قاملأذون، وال ح�ى 

سة ر�م، إن داز المعب��! �  ما �ان   من ِدَب  مؤسه
ً
قال�هود؛ ي�  ��يء �ان مرتبا

 ... أي ��يء أسه  من اذا؟! 
ً
فق هليه مسبقا ه��ه يعله او الموادد �� املوهد املمه

��ي �عض ال��يء... أين و��ه أمر  وإن �ان اااك أمر �سي ، من ساقق خ���ي، ح�ه

ها؟   العروس الذي سوف يزوده

–   «هاد احااف املرأ  ولية وفسها �� الزواج».  

رده املأذون دون تردد هن اسمفساري، وكأ�اا ليست املر  او�� ال�ي يأتيه 

 ه�� الفور .
ً
  ي�اا م�  اذا سسمفسار، ي�ان الرده داازا

–   «حسبُت قأواا حااقلة، ااا �� السعودية».  

َية. الذي �اةك �� �ااية املطاف أن 
ه
–   «أحااف... حااقلة... �لها مذااب ُسن

اذه الز�جة تموايق م  ال�رسعة، ح�ى إن �اوت تصالف اوظةة. ولكنه اذا ال �ام 
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 يا 
ً
ة لت�جي  هقد القران قةكمب احوال املدوية... ال تصَش شيئا ه ال تودد ويه

ه
طاملا أو

أسماذ سعود؛ أؤكد لك قأن زوادك من السيد  ر�م حالل مئة قاملئة».  

 موضوع اخحالل واخحرا ، وليس لهذا 
ً
�� واد  امر، أوا ال �اة�ي ك���ا

ه يق  الفضول ال أك��. يبدو �� وكأن ر�م �� من �اةها موضوع 
اسمفسرت، ولكاه

اخحالل واخحرا ... شرموطة تصاف هللا... ال قأس، ال قأس، ي�ي وهللا �سمحق �  

، ولكن اذه املرأ  ال�ي أتزودها ان م�وك 
ً
المعب. كات أحسب ليليان صاروخا

�اا سلطان؟ �سيت أن أسأله  يضائي هاقر لل�واكب واملجرهات! ا  يا ترى دره

هادما المقيمه �� هزاء يواز الصاخح. ا��الت �� اخحديث معه حول م�روع قااء 

ة اخجديد .   املدياة الطبيه

هم ادعلها ز�جة سعيد ، مليئة قالفرح 
ه
–   «مبارك لك يا هرسس... الل

والسرور».  

 يا شيخ».  
ً
–   «دزاك هللا خ��ا

 معه ال�اادين ه�� هقد الا�اح 
ً
و�اذه ال�لةات، ياصرف املأذون، آخذا

اللذين أ�ى �اةا، لي���و�ي �� م��ل ر�م، ح�ى أد��ي معها وطري طوال اللي  دب  

ًفا، 
َ
د الذي تم ستفاق هليه َسل أن أضطره إ�� املاادر  �عد أن ياق��ي ود�ي املحده

  هاد قزوغ شةس صباح اليو  الما��.

 ***
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�ي هدت ه�ر�ن ساة إ�� الوراء، 
ه
ذ ، وكأو

ه
لم أوم طوال اللي  من يرط الل

إ�� هافوان ال�با ! لم أشعر �اكذا ممعة ماذ... ماذ ماذا؟! لم أشعر �اكذا ممعة 

د  �� حيا�ي! ر�م اذه أججو�ة من أهاديب الزمان! أي وهللا! ��عرك قأوك أام 

 من سادته! ملسات أواملها الدديقة تجري ه�� اخجسد 
ً
دا ِ
رد  �� اذا ال�ون؛ َسيه

 ! لسا�اا الرطب يداهب املواد  ال�ي ت��� داون الردال! 
ً
قحريية لم أشهد لها م�يال

ا تأواا�اا... يآه ثم آه ثم آه! لوال معري�ي المامة ققدرا�ي اخجنسية من خ��ات  أمه

ساققة، خحسبم�ي يح  اذا الزمان، و�  زمان! قالرغم من يقي�ي قأ�اا �اوت تة�  

ى كدت أصدده.  �ي اسمةمعت قذلك المة�ي ، ح�ه
ه
 أو
ه
ال�بق قره�اته، وت�اداته، إال

 ،
ً
لو �اوت اااك دائز  أوس�ار تةاح مل�  اذه ادوار، السمحق�اا ر�م قجدار ! يعال

  لم تكذ  أ  هبد هللا هادما دالت �� إن ر�م �� واٍد، و�ا�� النساء �� واٍد آخر!

اا دد طلعت ال�ةس، مؤذوة �� قاالوصراف، وأوا لم أشب  م�اا �عد! لم 

أه�ق اللي  كةا ه�قمه البارحة، يةا وددت له أن ياج��، وما رغبت لل�اار أن 

يأ�ي! ال أهلم كيف سأتحة  يرادها ح�ى ز�ار�ي المالية لها... يو  احد! كم او 

�عيد ذلك اليو ! لقد و�حم�ي أ  هبد هللا، وليم�ي اسمةعت إ�� وصيح�اا... 

�ي لن أشب  م�اا... ثالثة أيا  �� اسبوع لن ت�ون �ايية، ولم أصددها... 
ه
أخ��ت�ي قأو

�ان ينب�� ه��ه أن أصددها، ولكن من يصدق م�  اذا امر؟! من يصدق قأنه 

ا�اا، و�راه�اا! أوا إ�� ان  ه�� وده ارض تودد امرأ  م�  ر�م �� دةالها، وإم�اويه

ة خلسة، ودضيت  �ي ذابُت إ�� اخجاه
ه
�ي كات �� حلم دةي ! ق  كأو

ه
أشعر، وكأو

��ي ح�ى يو  احد القاد ! هم ص�ه
ه
  اااك أمم  ال�حظات م  إحدى حور الع�ن! الل
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16 

طارق 

ي،   ماذ البداية قأن اددار تقود�ي إل�اا، واخحةد � لم يصب ظ�ه
ً
كاُت مدر�ا

 ! أيض  ��يء يعلمه او أو�ي تحدثُت معها قاف��ي، وتجاوزت 
ً
ق  ازددت يقياا

 ما حك ظهرك م�  ظفرك، و�� م�  اذه 
ً
اهمةادي ه�� الدكمور أحةد. يعال

�ي اهمةدت ه�� 
ه
امور، ال ينب�� أن ي�ون اااك وسي  ق�ن الرد  واملرأ . لو أو

تُّ ه�� وف��ي الك���، ور�ةا  الرد السل�ي الذي أتا�ي قه الدكمور أحةد، لَفوَّ

اا تودعت م�امل�ي؟ ق ،  �ي طاملا حلةُت �اا! ال أدري ملاذا اوماق�ي شعور قأ�ه
ه
السعاد  ال

 مدارا�اا... كأ�اا �� درار  وفسها 
ً
إنه و��  صو�اا �اوت �عكس سعاد  حاولت دهدا

ى أداعها؛ أو ه�� أد  تقدير، رغبْت �� أن أحاول؛ يلو لم 
رغبْت �� اتصا�� �اا ح�ه

  تكن مسمعد  لالدمااع ملا وايقت ه�� مالدا�ي �� مكم�اا...

ي  –   «ليس من هاد�ي أن أوايق ه�� مقاقلة �ل  �عد أن قلاه رده

قالريض.» دالت مباشر  يور دلو��ي أمامها، ���يء من ال��دد واخخج ، وكأ�اا أرادت 

 �� ��عر وحوي 
ً
أن تص���ي قةدى صعو�ة القرار الذي اتصذته من أد��... حمةا

فما.  
َ
قاالوجذا  ذاته الذي أشعر أوا قه وحواا، وكأن روحياا �عاريما يَمآل

ه من حسن حظي أن أ�ون سسمثااء للقاهد . ه�� العةو ، أوا لن 
ه
–   «لعل

أطي  هليك لعل�ي قةدى ا��االك».  
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 هن ادمةاع لها م  املدير الط�ي للةست�فى، الدكمور 
ً
لقد أخ��ت�ي مسبقا

وليد الفديوي، �عد ه�ر ددائق. �ان ه��ه أن أحاول إدااهها قالعدول هن رأ�اا �� 

  اذه املده  الود�� !

.« 
ً
  –   «شكرا

دي�ي، أوا   . صده
ً
–   «أخ���ي الدكمور أحةد قأن ريضك �� سببه �و�ي م��ودا

 ملودفك اذا؛ ق  لو �ان أحد دد سأل�ي ماذ أسبوع يق  هن رأسي �� 
ً
ا ممفهم دده

�ي ضد الفكر  من حيث املبدأ، ولكن..».  
ه
مسألة المعدد، �خ��ته قأو

–   «ولكن ماذا؟ أوت حسةت امر م���».  

–   «ولكنه اذا �ان دب  أن أراك».  

 معها؛ 
ً
رت أن الوسيلة الوحيد  للمعام  م  سلوى �� أن أ�ون صاددا دره

ا أن  ا أشعر قه دون موار�ة أو خج ، يهذه �� يرص�ي الوحيد ... إمه � لها هةه أن أه�ه

  تصيب، أو تصيب.

ه من القر�ة ورأى امرأ  دةيلة  ِ
 خرج لَموه

ً
، أو ردال

ً
 مرااقا

ً
–   «أوا لست �لصا

دي�ي، أوا ال  د ، دب  الزواج و�عده. صده �ول مر  �� حياته، ق  �اوت �� هالدات ممعده

�ي ودهت تلك اخحيا  ماذ زمن؛ يلم 
 قا�مر، ق  من قا  الصراحة. لكاه

ً
أدولها مفمصرا

 أقحث هن 
ً
�ي كات دائةا

ه
�عد م�  تلك العالدات العاقر  �س�او��ي. واخحق يقال، إو

�ي لم أدده، �عدما يقدته مرت�ن ماذ زمن �عيد».  
��يء أهةق، وأدة ؛ ولكاه

  ر�ا ، وماال!
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�ي   دب  أن أواص  حدي�ي... لكاه
ً
ة �� حلقي دعلم�ي أصةت دليال شعرُت �اصه

�اا تواص  سسمةاع إ��ه 
َ
ملحت قوادر الفضول ملا أدوله �� هيَ�ي سلوى، َدَعل

  قاامةا ...

–   «هادما رأيمك �ول مره  �� السيب، شعرت ���يء لم أشعر قه ماذ ذلك 

�ي ال 
ه
الزمن البعيد؛ ��يء دعل�ي أرغب �� المعرف هليك. وصددي�ي هادما أدول لك إو

 وليست أية امرأ  أخرى؟ �  
ً
 ما او سر ذلك ال��يء، وملاذا أوت تحديدا

ً
أهرف تةاما

 ما يديع�ي للمعرف هليك، وآم  أن تةاحي�ي، وتةا�� وفسك 
ً
ما أهريه أنه شيئا

ه ي�ون قداية أمر دةي  
ه
الفرصة من أد  اكت�اف ذلك ال��يء. ومن يدري؟ يلعل

يجةعاا، وسسِعدوا».  

 من القلب إ�� القلب، ه�� أم  
ً
دلت ما لدي، دون تجةي  أو اقمذال؛ كالما

ذي 
ه
، يسأدد هاداا الرده ال

ً
أن يجد صدى لد�اا. إن �ان حد��ي تجااها ححيحا

 غ�� مودود...
ً
م شيئا � كات أتواه

ه
  أقحث هاه، وإن ريضْت يلع�

–   «أشكرك ه�� صراحمك... �� اخحقيقة، أوا ال أهلم ماذا أدول؟ أوت 

يادأت�ي قة�اهرك الرديقة... ال أهلم إن كات أسمحق �  اذا... ولكن... تبقى مسألة 

اقة قيوت».   زوادك... ال أر�د أن أ�ون خره

–   «لن ت�و�ي كذلك ه�� اطالق».  

–   «كيف؟ أوت م��وج ولديك أقااء».  
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 . �� رأسي، 
ً
ٍ له إن �ان الداي  دو�ا

–   «أهلم. ولكنه �  ��يء يةكن إيجاد ح ه

؟ وا  ��عر�ن 
ً
اته مع�ى هةيقا السؤال اام او: ا  اوجذا�ي وحوك يحة  �� طيه

أوت قا�مر ذاته؟».  

 دب  أن تجيب، وإن كاُت شعرُت قاإلداقة دب  أن ياطق �اا 
ً
صةمْت دليال

  لسا�اا...

ك م��وج... اذا امر اخ�� من  ، ولكاه
ً
–   «أوت رد  واجح، وتبدو لطيفا

املف��ض أن يجعل�ي أحسم أمري ماك، ولكن..».  

 لها 
ً
 ما يةاعِك من الريض، أليس كذلك؟» داطع�اا، مكةال

ً
–   «ولكنه شيئا

�ي ترددْت �� الاطق �اا صراحة.  
ه
اخجةلة ال

–   «ال أهلم».  

–   «دهياا ومعرف ه�� �عض. ال أطلب ماك إداقة صر�حة ان ه�� سرتباط 

اا كذلك ومحدث ه�� 
ه
؛ وإن �ان يااسبك، لعل

ً
�ي، ولكن دهياا ولمقي ه�� الاداء م�ال

ى أ�عرف هليك  ى تمعر�� ه��ه أك��، وأوا كذلك ح�ه الهاتف. أهطي لافسك يرصة ح�ه

أك��. م�  اذه امور ال ينب�� سسم�جال �اا».  

د ال  ؟ يكر  المعده
ً
–   «ولكن، ما يائد  �  اذا إن كات أهرف وف��ي ديدا

ق زودمك من أد��».  
ه
طل
ُ
 أن ت

ً
�ي لن أدب  أقدا

ه
تروق �� ه�� اطالق؛ كةا أو

 ، أشعر قح���اا من و��ات صو�اا... اااك داوب يرغب �� المعرف ه��ه

 �� ��عر قاالوجذا  وحوي، م�لةا 
ً
وداوب آخر يص��ى أثر اذا المعارف هل�اا. حمةا
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اا تقاو  م�اهراا. يجب ه��ه كسر اذه املقاومة!  أشعر أوا قاالوجذا  وحواا، ولك�ه

  يجب أن أخ��ق حصو�اا املايعة!

–   «�  ما أطلبه ماك ان او أن تفكري ِقَرو�ة �� ما دلمه لك، ولاكة  قا�� 

 ه�� الاداء. ما رأيك؟».  
ً
اخحديث غدا

ها لم تمجاوز ال�وا�ي 
ه
خحظة من الصةت والمفك��... ال أهلم كم �اوت؟ لعل

ها أك��؛ اخحقيقة أن الودت لم �عد يحة  �� أي مع�ى �� تلك 
ه
القليلة، ولعل

حظات العصيبة، وأوا أومظر إداق�اا ه�� طل�ي. �� درار  وف��ي، كات أشعر قأ�اا 
ه
ال�

 أخ��ى من أن ت�ون اذه مجرد أماية م�حة دعلم�ي 
ً
�ي كات أيضا سموايق، ولكاه

اا  ر اواا  ه�� أ�ه م ما ليس له ودود؛ �املفمون الذي يصادع وفسه �� تصوه أتواه

 ي�ون ا�سان دد ه�ق د  �� حياته أمر محزن، ولكنه اسوأ ماه، 
ه
حقيقة... أال

 من طرف واحد!
ً
 أن ي�ون ا�سان هاشقا

ً
  واك�� إحزاوا

�ي دد وايقت ه�� 
ه
 . ولكن... ولكنه اذا ال �ع�ي أو

ً
–   «أو�ي... وتااول الاداء غدا

سرتباط قك».  

حظة، كصطو  أو��!
ه
ى تلك ال�   واذا �  ما كات أردوه ح�ه

 ***

�ي �ع��ي�ي ان! لقد اد��قُت 
ه
ماذ زمن �عيد لم أشعر قة�  اذه السعاد  ال

بِد موايقة صر�حة ه�� سرتباط �ي، ولك�اا 
ُ
اا لم ت ا أصبو إليه. ححيح أ�ه خطو  مةه

 سوف ألمق�اا ه�� الاداء، وسوف 
ً
لم تريض كذلك، واذا �� حده ذاته إوجاز. غدا
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أتحدث معها من القلب– كةا يعلُت اليو – وسوف أداعها قةواصلة اللقاء إ�� أن 

صذ القرار قاالرتباط. أشعر وكأن ال�ون 
 من حقيقة م�اهروا، دب  أن ومه

ً
ومأكد معا

ذي يحدث ��! �عد أن 
ه
ره  قيناا... ��يء ججيب اذا ال

َ
ق
ُ
يمآمر من أدلاا، واددار ت

هت الع�ق، ولن أصاديه ثاوية �� حيا�ي، يإذا ققل�ي يصبح  �ي دد وده
ه
ظانُت أو

 له، و�صفق من دديد؛ وكأن سلوى أحَيت يؤادي �عدما ظانمه دد مات! 
ً
أس��ا

د �� ما كات أحسبه دد 
ه
ل لقاء؟ �عم او ذاك، يحدي�ي معها أك أاو الع�ق من أوه

درى ماذ أن رأي�اا �ول مره  �� السيب. يا إل�ي، كم أوا محظوظ! لقد وددُت 

ه �عد طول اومظار!
ُ
  الع�ق! �عم، لقد وددت
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17 

الراوي 

املعذر  أ�اا اصدداء، ولكن ودب المدخ  �عد أن أمهلت «طارق » أك�� من 

يرصة من أد  ايصاح هن المفاصي  �اية ال�ي يجب أن تظهر لكم ل�ي تكمة  

اخح�اية، وتظهر لكم خبايااا. لقد هاادت وف��ي ه�� أن ت�ون ح�ايتاا دائةة ه�� 

ال�فايية، قصالف ما تصاديووه من حولكم. واخحق يقال، إن سعود وسلوى دد 

ى ان، لكن يبدو وكأن طارق دد حاد هن داد  ال�فايية  ال��ما �اذا امر ح�ه

ى ان يمفادى اخحديث هن تفاصي  هالدمه قر�ا  وكذلك  والوضوح؛ يهو ح�ه

ماال، وإن �ان دد ذكراةا أك�� من مر . لكنه ال�فايية تمطلب اخحديث 

قالمفصي  هن ظروف تلك العالدم�ن، وما دار ي�اةا من أحداث. دد ألمةس العذر 

لطارق؛ يلع ه ألم الذكر�ات او ما دعله غ�� راغب �� اخلوض �� تلك الس��  

القديةة، ح�ى إن �اوت دد درت ماذ ما يقر  من ثالثة هقود. لكن، من حسن 

�ي 
ه
�ي دد تنمج هن م�  اذه السقطات ال

ه
�ي ااا ل�ي أسد ال�ارات ال

ه
اخحظ أو

ساحسن الظن، و�عم��اا غ�� مقصود ... و�� �ااية املطاف يا أهزائي، أوليس اذا 

  دور الراوي العليم؟

 ***

 1989تبدأ دصة ه�ق طارق اول ه�� وده المحديد �� صيف ها  

قالقاار ، حيث �ان يق��ي إدازته الصيفية، �عد هااء دراسة ساة هصيبة ق�لية 



 مكتبة الرمحي احمد   مكتبة الكندل العربية

98 

 

الطب. الطقس �ان يةي  إ�� اخحرار . ولسبب ما، �اوت اغا�ي املات�ر  حي�اا 

تمعلق قال�ةس، كأغاية محةد يؤاد (ال�ةس تجةعاا)، وأغاية حاان (ال�ةس 

 �عد ثةاوية أهوا  من اخحر  الطاحاة ق�ن العراق 
ً
 اادئا

ً
اخجر�ئة)... �ان صيفا

وإيران ال�ي أراقت البلدين واسم��يت موارداةا، وموارد العديد من الدول 

العر�ية ال�ي واصرت أحد البلدين �� العلن أو اخلفاء؛ وكأن ذلك الصيف الهاد  

لم يكن سوى ي��  اللمقاط اوفاس دبي  أحداث دسيةة سوف تق  �عد شهور 

وتؤدي إ�� إسقاط ددار قرل�ن، والقضاء ه�� اخحكم ال�يو�� �� أورو�ا ال�ردية. 

ه كذلك الصيف اخ�� الذي يودد ييه من يحلم قوحد  هر�ية دب  أن 
ه
ولعل

 ال�و�ت �� الصيف املقب ، و�اقسم العالم العر�ي إ�� اقد ما 
َ
يجماح العراق دولة

، و�عود إ�� طارق 
ً
ق�ن مؤ�د لذلك سدمياح ومعارض... لكن، لادع �  ذلك داوبا

وإدازته الصيفية. يبعد يو  واحد يق  من الوصول، �ان دد رتب م  صديقه 

ذي �ان يدرس �� اخجامعة امر�كية قالقاار ، أن يلمقيا �� وادي 
ه
اخحةيم وايف، ال

مه اخجامعية؛ و�اوت يا أهزائي اذه �� البداية!
َّ
يه ه�� ِشل   الصيد لُيَعره

�َعرَّف طارق �� حياته ح�ى تلك ال�حظة ه�� هدد ال قأس قه من الفميات 

�ي تحدث وماج 
ه
نه مجرد هالدات هاقر ؛ كملك ال

ُ
 ك
ً
ان دةيعا اخحسااوات، ولك�ه

مصادية �� مجة  تجاري، ييمم تبادل أردا  الهواتف، أو �عارف �� مدياة أورو�ية 

أو أمر�كية أثااء العطلة الدراسية. و�� دةي  احوال، �اوت العالدة ال تمعدى 

اججا  املمبادل ق�ن شا  ويما  ير�دان إشباع رغبا�اةا املكبوتة �� مجمة  

، ال يرغب �� إظهار م�  تلك الرغبات ه�� املأل... لكنه ر�ا  �اوت 
ً
محايظ ش�ليا

 . يةاذ أول لقاء دةعه �اا �� وادي الصيد، أدرك طارق أوه أما  
ً
 آخر مصملفا

ً
شيئا
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 من أد  
ً
ه �ان �اييا ، ولكاه

ً
اذا
ه
 �� حياته. دةالها لم يكن أخ

ً
يما  لم يَر لها م�يال

ة؛ لكنه �لصي�اا البسيطة وغ�� 
َّ
لفت اوظار إل�اا، وإن لم تكن أدة  يميات الِ�ل

فة، وثقاي�اا الواسعة، واامةامها الكب�� قاملوسيقى الكالسيكية م�  طارق، 
ه
املم�ل

 هن 
ً
�  ذلك دع  طالب الطب القاد  من السعودية يؤثر اخحديث معها، دووا

السبعة اخر�ن املمواددين معهةا قاخجلسة اخلاردية �� حديقة الاادي، قالقر  

من املب�ى اداري . لم �سمةم  طارق د  �� اخحديث م  إ�سان �اسمةماهه �� 

ه خالل ساهة واحد  يق  من تجاذ  أطراف 
ه
ى إو اخحديث م  ر�ا ؛ ح�ه

اخحديث، أصبحا وكأ�اةا صديقان ماذ زمن �عيد، وليسا �لص�ن غر�ب�ن، 

  دةعهةا صديق م���ك قي�اةا ُيد�� وايف.

 من أول وظر ، كةا تقرؤون �� 
ً
كم يا أهزائي تتساءلون إن �ان اذا حبا

ه
لعل

الروايات الروما�سية، أو ��اادون �� ايال  العر�ية؟ واداقة هن اذا السؤال، 

 مةا تظاون . يبداية، ما او �عر�ف اخحب؟ وكيف 
ً
�� واد  امر، أك�� �عقيدا

ه توايق ه�� صعيد 
ه
َيْحُدث؟ أاو تفاه  كيةيائي يحدث ق�ن طري�ن؟ أو لعل

ارواح؟ ودد ي�ون مجرد اوجذا  دن��ي ال أك��، يحاول ا�سان أن يضيف له 

صفة سامية �عيد  هن ال�هواوية، ح�ى يبدو أر�� من اخحيوان... م  اسف، لن 

�ي أسما  صف�ي كراٍو 
ه
أديبكم هن السؤال حول مااية اخحب، ح�ى ال ُيقال إو

هليم وأم�� هليكم معمقدا�ي �� امر. ولذلك، سوف أكمفي يق  قطرح السؤال، 

 لكم البحث هن إداقة له؛ وإن كامم سوف �سةعون من �لصيات دصتاا 
ً
تار�ا

ح  اذه آراء ممعدد  حول اخحب والع�ق، والفرق قي�اةا. وأوا ااا ال قد أن أو�ه

 ه�� رأي، وسةا�� لل�لصية قالمعب�� هن وفسها ال �ع�ي 
ً
�ي ال أؤ�د رأيا

ه
لكم أو
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ً
ه يق  من قا  السةاح لها قحر�ة المعب��... طبعا �ي أتفق معها، ولكاه

ه
قالضرور  أو

�ة المعب�� �� هاملاا العر�ي من  ؛ يحره
ً
 ججيبا

ً
يا أهزائي، اذا يبدو لكم أمرا

مات...   الماقواات، إن لم تكن من املحره

اا دد يعلُ�اا من دديد! �  املعذر  ماكم يا أهزائي؛ يقد أخذُت أتحدث �� 

�ي تباضو�اا ِملا دد تجلبه لكم من مماهب، ووحن �� صدد دصة من 
ه
السياسة ال

 مر  أخرى إ�� 
ً
املف��ض أن ت�ون روما�سية، أو ه�� أد  تقدير إ�ساوية! لاعود إذا

طارق ور�ا ، وذلك اللقاء اول الذي دة  قي�اةا �� وادي الصيد �� �� الد�� �� 

ل  ه�� �عض اخحوار الذي دار قي�اةا، ولكم أن 
ه
اا وط

ه
محايظة اخج��  قةصر، ولعل

تحكةوا قأوفسكم إن �اوت اااك شرار  حب من أول وظر ، أو أن امر ال �عدو 

هن �ووه مجرد إججا  ممبادل؛ وكأي إججا  ين�أ ق�ن شا  ويما ، دد يؤدي 

  ذلك إ�� ما او أهةق...

–   «كات أحسب أن الذين يْدرسون الطب ليس لد�ام ودت ملةارسة أي 

��اط آخر، وخاصة العزف ه�� آلة صعبة م�  البياوو».  

 ال يمجزأ من 
ً
–   «كالمك ححيح إ�� حد ما. ولكن املوسيقى أصبحت دزءا

 ق�ن الدراسة... ماذا هاك أوِت؟ أين 
ً
حيا�ي، ولذلك أحرص ه�� أن أدد لها ودما

�علةِت العزف؟».  

 من 
ً
�ي هلةم�ي العزف ه�� البياوو، �عدما ضادت ذرها

ه
–   «ماما �� ال

محاوال�ي الفاشلة املمكرر  وأوا طفلة �� تقليد هزيها الباار».  
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ااا من قا  املؤازر ...  أطلقت ر�ا  �حكة خجولة، وشاركها طارق إيه

ذي أمامه 
ه
واخحق يقال، إن اذا سلوك إ�سا�ي معماد؛ أي أن ُ��ارك ا�سان ال

د إليه. ولعلكم دةيًعا  �� م�اهره هادما �ع��يه رغبة �� المقره  ماه، أو الموده

ى �ل   مارسمم م�  اذا المصرف أك�� من مره  م  صديق، أو ر�ةا حبيب، أو ح�ه

  غر�ب شعرتم وحوه قالعطف أو املود  لسبب ما...

–   «أيهم من كالمك أن الوالد  هازية مح��ية ه�� البياوو».  

–   «ليست مح��ية قاملع�ى املفهو  لل�لةة... �� َدَرست �� ال�و�سرڤموار، 

اا آثرت �عد المصرج أن تبقى مجرد ااو�ة �عزف ه�� البياوو �� �عض املااسبات  ولك�ه

سدمةاهية».  

–   «أوا كذلك أهزف ه�� البياوو �� املااسبات. أو قا�حرى، كات أهزف �� 

املااسبات دب  س��اال �� �لية الطب. ان أهزف يق  لاف��ي، ولبعض اصدداء 

الذين �اوون سسمةاع إ�� البياوو».  

ذي كسر 
ه
لم تحاول ر�ا  إخفاء وظر  اججا  �اذا ال�ا  السعودي ال

الاة  املمعارف هليه ق�ن املصر��ن؛ قأنه السعودي�ن ليس لهم قاع كب�� �� ال�قاية 

الار�ية، وأدوا�اا الكالسيكية... و�المأكيد، صديق الدراسة وايف– السعودي 

الوحيد الذي �اوت �عريه دب  مالدا  طارق – لم ُيبِد أي تصرف يصالف تلك 

  الصور  الاةطية.

 
ً
–   «ال قد أن أهريك ه�� ماما... هادي إحساس كب�� قأ�اا سم�ون ددا

اا دد يقدت ام  �� �  أصددائي».   سعيد  قك، خاصة وأ�ه
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 هاه ��اركها 
ً
�حكة خجولة أخرى صدرت من ر�ا  دعلت «طارق » رغةا

ااا؛ وكأن ردود أيعاله دد أصبحت يجأ  ليست سوى ا�ع�اس ملا تبديه تلك  إيه

الفما  املصر�ة من تصريات، واوفعاالت هفو�ة... �عم يا أصددائي اهزاء، لقد 

 من أول لقاء دة  قي�اةا.
ً
  أسرته ر�ا  حمةا

َبي  لقائه ال�ا�ي م  ر�ا ، أن 
ُ
حاول طوال ذلك اليو ، واليوم�ن الالحق�ن د

  وسسمقي مع�ى ما دار من حوار قياه و�ي�اا؛ و�ا�خ  رغب�اا �� أن 
ه
يفهم و�حل

يمه او اخر هل�اا، أ   يه ه�� والد�اا... أخذ �سأل «وايف» إن �اوت دد َهرَّ �عره

 لم 
ً
 قالاا

ً
لع  اذه مسألة تصصه او يق  �وه ترك �� وفس تلك الفما  امل�ار  أثرا

حة ��ا  خاطره، وتز�ح 
ه
�سبقه إليه أحد. وكعاد  ا�سان هادما تمةلكه يكر  م�

�  ما هادااا من أي�ار، أصبح حديث طارق م  صديق طفولمه �� تلك ايا  

ت قا��  ها؛ يمالشت اةو  الدويا دبالهةا، ودفه ال�الثة ال يمعدى يلك ر�ا  وأمه

�ي أسرت لب طارق، 
ه
املواضي  أما  ذلك املوضوع اام: زميلة وايف �� اخجامعة ال

ها!   وأرادت أن �عريه ه�� أمه

 ***

«طا  سةيحة»... اكذا قدأ طارق يااد�اا؛ كةا �ان وايف يفع ، وكذلك 

قا�� زمالء ر�ا . ماذ أول لقاء دةعهةا �� وادي الصيد، شعر قا��جا  معها. �ان 

 لرؤ��اا. لم 
ً
او ذاته اللقاء ال�ا�ي م  اقا�اا ال�ي ظ ه طوال ايا  الساققة م�مادا

�علم طارق إن �اوت سعادته وا�عة يق  من رؤ�مه لر�ا  �عد اوقطاع دا  ثالثة 

ا �ع�ي أوه او كذلك  أيا ، أ  كذلك �وه أكت�ف أن ر�ا  دد ذكرته �مها... مةه
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يْت  �ان ه�� قالها، ولم تنَسه! ق  لقد ذكرت لها �  ��يء هريمه هاه، حيث �عره

هليه «طا  سةيحة» ه�� الفور، وأخذت �سأله هن هزيه ه�� البياوو، 

�ه هل�اا. قدت السعاد  وا�حة دًدا ه��  �ي �عريها، وكيفية تدره
ه
واملقطوهات ال

ية الطب من 
ه
 �� �ل

ً
والد  ر�ا – اكذا الحظ طارق – و�� تكت�ف أن طالبا

السعودية �ع�ق املوسيقى الكالسيكية إ�� اذا اخحد، ق  وح�ى يجيد العزف ه�� 

 يدرس �� �لية 
ً
ه لم يطَغ ه�� سعاد�اا سوى دا��اا قأن شاقا

ه
آل�اا املفضلة! ولعل

 من الدراسة، اسمطاع أن يجد الودت ال�ا�� من 
ً
 اائال

ً
ا ، وتمطلب كةه

ً
صعبة ددا

  أد  مةارسة اوايمه �� العزف ه�� آلة �� غاية الصعو�ة م�  البياوو، وتاةي�اا!

�ي 
ه
–   «وكمورن ��ي شارپ مياور ل�و�ان! اذه من أدة  معزويات الپياوو ال

�ي كاُت أهزيها من كم يو  م  وف��ي؟!».  
ه
أه�قها! أتصدق يا طارق أو

 يا ماما، داءك من ياايسك �� العزف ه�� الپياوو! ال قد من إدراء 
ً
–   «أخ��ا

مساققة قياكةا».  

 قاملقاروة م  هازية مح��ية م�  
ً
–   «أهوذ قا�... أوا قالطب  لن أ�ون شيئا

طا  سةيحة!».  

، �سمة  لعزف �ليكةا، ووحكم قأوفساا.» داط  وايف اخحديث من 
ً
–   «إذا

ها 
ه
ها... ق  لعل  للقاٍء آخر م  ر�ا ، وإن �ان قودود أمه

ً
دا ِ
 ديه
ً
أد  إهطاء صديقه هذرا

ى تطة�ن ه�� اقا�اا من ذلك الصديق  د  لممعرف هليه أك��، ح�ه ِ
ت�ون يرصة ديه

ذي ظهر يجأ  �� حيا�اا.  
ه
اخجديد ال
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 وف��ي أسة  ر�ا  و�� �عزف مقطوهة قي�اوڤن ال�ه�� ... 
ً
–   «أوا �لصيا

قصراحة، ال أحد �عزيها م�لها.» أضاف حسن، صديق ر�ا  القديم، وداراا املار  

�اا ماذ ساوات دون أن يمةكن من تجةي  ال�جاهة ال�ايية من أد  ايصاح لها 

عها ه�� مراح  اخحيا  من دراسة  هن م�اهره تجااها؛ ي�ان يكمفي يق  قمتبه

مدرسية ثم دامعية، م  اخحرص ه�� اطراء ال�ديد ه�� � ه ما تقو  قه من 

�ي أورد�اا لكم إن �ان 
ه
كم تتساءلون ان �عد اذه املعلومة العاقر  ال

ه
أيعال... لعل

حسن دد شعر قذلك المقار  الذي قدأ ين�أ ق�ن مع�ودمه ر�ا ، وذلك الوايد 

السعودي. واداقة هن اذا سؤال ��: �عم، قدأ ��عر ���يء ما يحدث قي�اةا، 

�ي تصور له أشياء ال ودود 
ه
ه حرص ه�� إدااع وفسه قأن غ��ته ه�� ر�ا  �� ال ولكاه

د توايق حول اواية م���كة: البياوو... وإن �ان  لها، وأن امر ال �عدو هن �ووه مجره

حسن دد أخذت �ساوره ش�وك قأن «طارق » �ان ه�� هلم مسبق �اواية ر�ا  من 

صديقهةا امل���ك وايف، ولذلك �ان يق  يمظاار قحب املوسيقى، والعزف ه�� 

البياوو؛ �� ح�ن أنه اخحقيقة قصالف ذلك!  

ه يحة  أاةية �� مسار أحداث 
ه
، لعل

ً
ح لكم أمرا (وااا، ال قد أن أو�ه

ه ال يحة ؛ يهذه مسألة مح  ددل، ولذلك سأذكر امر وأترك 
ه
دصتاا، ولعل

 قصدادة وايف، ق  �ان دائم ال�ك �� وواياه 
ً
اخحكم لكم: حسن لم يقما  أقدا

ماذ أن �عرف هليه �� اخجامعة امر�كية؛ ي�ان ال ي�ق قه أو قأي ��يء يأ�ي من 

�ي �اوت �سملطف «وايف» وتحرص ه�� 
ه
ة» ال

ه
طريه، ه�� خالف قا�� «ال�ل

  صدادمه.)
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 أتة�ى سةاع هزف ر�ا  وطا  سةيحة... أوا من ان أه��ف 
ً
–   «أوا �لصيا

 قأن هز�� لن ي�ون سوى هزف ممواض  ل�ل  ااٍو مقاروة �عزيهةا.» 
ً
لكم دةيعا

ا داله وايف هن مساققة قياه و��ن أ  ر�ا .    قاخحرج مةه
ً
د طارق شاهرا رده

  من شأوك يا صديقي. دههم �سمةمعون �عزيك اخجةي  
ه
–   «ال يةكن! ال تقل

صة» هيَ�ي صديقه.  
ْ
ل
َ
�» 

ً
ر وايف، ممجااال  !» أصه

ً
كةا اسمةمعت أوا مرارا

ه ال يحب العزف أما  الااس.» أضاف 
ه
–   «ال تحرج صاحبك يا وايف... لعل

حسن قا��  ساخر ، ودد شعر قصدق حدسه تجاه طارق ...  

ٍ ودذ  حول من �عزف ه�� 
و�اد اخحديث �سمةر ه�� اذا املاوال ق�ن شده

ى حسةت «طا  سةيحة» امر قحز  أولياء امور ��  البياوو، ومن ال �عزف، ح�ه

  م�  اذه املوادف...

ها ت�ون 
ه
ون ه�� الع�اء هادوا اسبوع القاد . ولعل  مدهوه

ً
–   «أومم دةيعا

يرصة دةيلة ل�ي �سمة  إ�� هزف طارق إن رغب، وإن لم يرغب يال قأس، ييكفياا 

 قةااسبة هيد زوا��».  
ً
يق  حضوركم دةيعا

–   «ألف م��وك، طا  سةيحة..».  

–   «ألف م��وك، وهقبال مئة ساة..».  

ه سوف يزور ر�ا  �� 
ه
واكذا اسمقر امر، وشعر طارق �سعاد  كب��  �و

م��لها، و�معرهف هل�اا وه�� والد�اا هن در ؛ وكأن اددار �اوت تقوده إل�اا، دون 

ه سرهان ما أدرك �� ايا  الالحقة أن مقاق  اذه الدهو  
أن يبذل أيه هااء! ولكاه
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�ي ا��الت م  أمها من أد  
ه
اخجةيلة ه�� الع�اء، �ان اوقطاع لقاءاته م  ر�ا  ال

  المحض�� لهذه اخحفلة القادمة �عد أسبوع!

 ***

مره اسبوع ه�� طارق كةرور دار من الزمان، ود ه تفك��ه �ان ياحصر �� 

 قةا سيعزيه �� 
ً
ة لرؤ�ة ر�ا  من دديد، والمحدث معها. لم �امم ك���ا رغبمه امل�حه

ى لم يمذكر أوه سوف �عزف ه�� البياوو  حف  هيد زواج «طا  سةيحة»، ق  ح�ه

إ�� أن دخ  ال�قة اويقة قالدور الرا�  �� العةار  الوادعة ق�� چاردن سي�ي، 

وملح «اخچراود» قياوو اسود �� زاو�ة من زوايا الصالة الفسيحة ذات الطا�  

  الكالسي�ي الفر���ي، حيث �ان د ه ضيوف اخحف ...

ه تفادأ قأق�اا:   أن يجد ر�ا  �� اسمقباله، و«وايف»، ولكاه
ً
�ان طارق آمال

  «أوو�  مصطفى»، كةا سة  صديقه يااديه.

 يا وايف... أخبارك؟».  
ً
–   «أاال

صايح والد ر�ا  زمي  اقنمه السعودي �� اخجامعة امر�كية، ثم المفت إ�� 

ه 
ه
ذي لم َيبُد ه�� «أوو�  مصطفى» أو

ه
 له، وال

ً
ذي �ان مصاحبا

ه
الضيف الار�ب ال

  �ان ه�� دراية قه أو ققدومه.

 ه�� دا�ة 
ً
–   «طارق أيو ، صديق دديم ماذ الطفولة.» قادر وايف مجيبا

ى ال ُيحرج الضيف القاد  ه�� غفلة إال أ�اا دد  �ي وإن لم يصرهح �اا ح�ه
ه
مضيفه ال

 ه�� مالمح ودهه املةم� .  
ً
ا قدت دليه
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 طارق، تفضه ، البيت قيمك... أأوت طالب دديد �� اخجامعة؟».  
ً
–   «أاال

ُ�ات طارق من السؤال لوالة، ثم سرهان ما أدرك دصد والد ر�ا  الذي 

 لم �سة  قه ال من اقنمه وال من زودمه، وكأ�اةا �سيما أمره ماذ اللقاء اخ�� 
ً
حمةا

  قاادي الصيد!

–   «ال، أوا لست �� اخجامعة امر�كية، ق  �� �لية الطب قجامعة امللك هبد 

العز�ز �� السعودية... دده  ه�� وده المحديد».  

 قك �� قلدك ال�ا�ي مصر...» رده والد ر�ا  ه�� ضيفه 
ً
–   «يا سيدي، أاال

السعودي، ثم توده قحدي�ه إ�� السعودي اخر �� اخحف ...  

 ... ر�ا  م  حسن وداليا وسها  و�ا�� 
ً
–   «تفضه  يا وايف، أوت لست غر�با

مكم، �� ال�رية».  
ه
شل

 «أوو�  مصطفى» م  
ً
اتجه طارق خلف صديقه وحو ال�رية، تار�ا

أصددائه. وأثااء مروره ه�� الصالة الرئيسة، ملح ذلك البياوو اخجةي  املمألق وس  

 �� تلك الزاو�ة قالرغم من االمه 
ً
ذي– لسبب ما– قدا لطارق وحيدا

ه
ة، وال ال�قه

 أن يمحاشوه 
ه
العظيةة؛ وكأن ضيوف اخحف  شعروا قاإلدالل تجااه، يأقوا إال

ى ال يصيبوه �سوء دون دصد، و����وا قذلك غضب صاحبمه، الوحيد   ح�ه

لة قاالد��ا  ماه!   املصوَّ

يمك قوالد ر�ا ، و�ذلك أصبحت �عرف �   –   «ا�س  يا هم... اا دد هره

العائلة».  
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 «طارق » قا��  ال تصلو من �لر�مه املعهود  ال�ي لم ترق 
ً
دال وايف مصاطبا

لصديق طفولمه �� تلك ال�حظة، واو ه�� وشك أن يلمقي ر�ا  �عد غيا  دا  

ا �ان ��م�ي... لم يرده هليه طارق، واكمفى يق  قاظر  ��جب م  از   أك�� مةه

فِ�ح هن اممعاضه من مزحة ليس لها داٍع ... خطوات دليلة أخرى، ثم ودد 
ُ
رأس ت

ة ه�� �ار الاي ؛ محاطة قأصددا�اا 
ه
العاشق وفسه أما  مع�ودمه �� ال�رية املطل

ذين المقاام دب  ذلك أك�� من مره  �� وادي الصيد.
ه
  املعمادين ال

 أححاقه، ومن خلفه طارق 
ً
–   «مساء اخل�� يا حلو�ن...» قادر وايف مصايحا

ذي تقف ييه ر�ا . و���  تلقائي، دون أن 
ه
 وحو اخجاوب ال

ً
ذي ودد وفسه ماحازا

ه
ال

ى شعر قوخز  وايف ��   اخر�ن، وما �اد يفع  ح�ه
ً
��عر، سارع قةصايح�اا ممجااال

ة صديقه...  
ه
دابه ا�سر، ليمدارك املودف قمحية قا�� املودودين من ِشل

 ه�� خالف الباد�ن، ولكنه «طارق » لم 
ً
 طارق .» داء رده حسن ياترا

ً
–   «أاال

 قاتجاه واحد يق  ال غ��؛ يلوال وخز  
ً
، يج  اامةامه �ان ماصبا

ً
يأقه قه ك���ا

ى هااء مصايحة أحد غ�� ر�ا ...  
ف وفسه ح�ه

ه
وايف، ملا �ل

واكذا، اسمةرت السهر  ه�� غ�� اوى طارق، حيث لم يأثر قالقدر الذي 

بِد وحوه 
ُ
ى أمها لم ت  من أدلها؛ ق  وح�ه

ً
يصا �ي حضر خصه

ه
اه من الفما  ال �ان يمةاه

ذلك سامةا  الذي �ان يمودعه م�اا ماذ لقا�اةا اخ�� �� وادي الصيد، واخحديث 

�ي �ان يحس�اا سمقره  قي�اةا، وتجعله �� م�اوة أيض  
ه
هن اواي�اةا امل���كة ال

�ي رغب �� أن 
ه
د والمقره  من اذه اسر  ال اه من دط  مساية كب��  �� الموده

ه
تةك

�ي خفق لها دلبه.
ه
  يحص  ه�� ثق�اا من أد  هيَ�ي تلك الااةة اخجةيلة ال
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تيحت له هادما 
ُ
لكنه امر لم يكن �� غاية السوء، حيث إن يرصة دديد  أ

ة �� اليو   ة إ�� القااطر اخل��يه ة �� �ااية اخحف  ه�� رحلة ويِليه
ه
اتفق أهضاء ال�ل

ة ه�� الاي . و�الطب ، الدهو  شةلمه 
ه
الما��، وتااول الاداء �� ييال والد داليا املطل

او كذلك. ولكنه أام ما �� امر قالنسبة له أن وقطة المجة  سم�ون �� م��ل 

ذي سيبحر �ام ه�� �ار الاي  إ�� القااطر 
ه
ر�ا ، ومن ثمه سياطلقون إ�� املركب ال

 دب  اخجةي ! 
ً
ه قإم�اوه أن يافرد قر�ا  إذا حضر مبكرا

ه
ا �ع�ي أو اخل��ية... مةه

ى �سما  الرحلة  هصف ذا�ي من اي�ار دع  طارق يرتب أمره لليو  الما��، ح�ه

 أ�عد م  
ً
��عد حد؛ يا�يا  تة��ي واداز  تمآ� ، وال قد له أن يقط  شوطا

يماته املصر�ة، و�صطو معها خطوات وحو هالدة ممبادلة وليست من طرف واحد؛ 

  كةا يبدو هليه اخحال ان!

ة ر�ا  دب  املوهد 
ومن دون أن يص�� «وايف»، ذاب �� اليو  الما�� إ�� شقه

د قاصف ساهة، غ�� مك��ث قةا دد يف��ي إليه اذا المصرف من حرج له  املحده

ولها... سيمحجج قصطأ غ�� مقصود �� سةاع املوهد... سيمظاار قاالرتباك واخحرج 

 �� 
ً
دا ال�ديد من اذا اخلطأ، ق  وح�ى َس�ِامه قاالوصراف ه�� أن �عود مجده

 أن ر�ا  ووالد�اا لن �سةحوا له قالذاا  �عد أن 
ً
د، واو يدرك ديدا

املوهد املحده

ى يأتوا... ون هليه ل�ي يدخ ، و�نمظر الباد�ن ح�ه   داء، وسيصره

  و�الفع  �ان له ما أراد.

–   «يرصة يا طارق ح�ى �سة  هزيك ه�� الپياوو من غ�� شوشر .» قادرت أ  

ر�ا  أثااء دخول طارق إ�� الصالة.  
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ة الطب  –   «من غ�� املعقول أن أهزف وحضرتك مودود .» أدا�اا طالب �ليه

 إذ ما دورن 
ً
ه يص��ى من أن ي�ون هزيه ممواضعا

ه
السعودي ه�� اسمحياء، وكأو

�عزف «طا  سةيحة».  

ئ  ّه –   «اهزف لاا أي ��يء �عريه؛ أوا واثقة قأوه سي�ون أيض  من هز�� الس

ن ماما.» تدخلت ر�ا  قا��  مرحة ل��يح اخحرج هن طارق .  
ه
ذي د�

ه
ال

–   «ما �� آخر معزوية �علة�اا؟» سألمه أ  ر�ا .  

د.   –   «اااار�ان را�سودي لفراوز لست.» أدا�اا دون ترده

عزف 
ُ
�ي �

ه
ت ر�ا  وأمها أن «طارق » يةزح؛ ية�  اذه املقطوهة ال

لوالة، ظاه

هاد  م  اوركس��ا، ليس من السه  هزيها ���  مافرد، وخاصة من دب  هازٍف 

ه ال يةزح هادما دلس أما  «اخچراود» قياوو، 
ه
ااوٍ . ولكن، سرهان ما أدركما أو

  وأخذ �عزف ق��اهة املح��ي�ن!

اسمةعت إليه ر�ا  و«طا  سةيحة» ح�ى يرغ، ودد اال�اةا املفادأ  غ�� 

 ه�� اذا القدر من املهار ! و���  تلقائي، أخذتا 
ً
املمودعة، حيث لم يحسباه أقدا

ا دعله ��عر قالن�و   مقن، مةه
ُ
قان له قحرار  م�حوظة ه�� هزيه اخجةي  امل

تصفه

ها... اكذا شعر.   والسعاد ! لقد اد��  خطوات من دلب الفما  وأمه

–   «قراڤو! هزيك اائ  يا طارق، وال املح��ي�ن!».  

  –   «العفو يا طا  سةيحة... أوا واثق من أن هز�� ال يقارن �عزيك».

ى تحكم».   ش يا طارق ... أوت لم �سة  هزف ماما ح�ه
َ
  َقك

َّ
–   «قط
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ى أحكم، ياخجوا  قاين من هاواوه. و�� �ااية  –   «لست قحادة �ن أسة  ح�ه

املطاف، أوا مجرد ااوٍ ».  

 مواو  يا طارق . �عزف قإحساس كب�� ال تجده هاد ك��ٍ� من 
ً
ا –   «أوت حقه

 أن أسمة  إ�� هزف �اذا اخجةال من طالب طب، 
ً
العازي�ن املح��ي�ن... لم أتصور أقدا

ومن السعودية!».  

�ي شعر �اا واو يرى وظرات اججا  
ه
لم ��عر طارق �سعاد  د  كملك ال

�� هيَ�ي ر�ا ، وأمها، م�حو�ة قفيض من ال�ااء ه�� هزيه املاار. لقد زاد مقدار 

�مه أك�� من  ه آللة البياوو دردات �� تلك ال�حظات، ال ل��يء سوى ��اا دره حبه

 !»... شعر وكأوه دد 
ً
ات دلبه �اوت تتسارع من شده  الفرح... «أخ��ا

ه
مع�ودمه. دد

ة وحو مراده؛ يلقد أصبح أدر  إ�� دل�اا من أي ودت م��ى؛  خطا خطوات اامه

ثمه وظرات ر�ا  الهائةة وحوه! ق  ويوق �  اذا، لقد حاز ه�� دهو  
اكذا حده

من «طا  سةيحة» خحضور حف  الفردة السةفووية املجر�ة قدار او�را اسبوع 

  القاد  معها وم  ر�ا ! ام ال�الثة يق !

ى ان...  ا درى له ح�ه ق طارق وفسه! �ان �� حالة من الذاول مةه لم يصده

  كيف يةكن لهذا اليو  أن ي�ون أدة ؟!

 إن كات دد أطلت هليكم �� وصف أحداث ما 
ً
أود أن أهمذر ماكم مقدما

 أن هالد�اةا لن يكمب لها 
ً
درى ق�ن طارق ور�ا ، خاصة وأوكم �علةون مسبقا

� ان، ودد وصفت لكم البداية، أومق  قكم إ�� ال�ااية. و�املااسبة، 
ه
الاجاح. ولع�

، وإن �ان الزمن �� م�  اذه اخح�ايات ال �ع�ي 
ً
 زمايا

ً
اذا سومقال لن ي�ون �عيدا
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الك���، إذ او مجرد ردم �س�ي، يصملف ال�عور قه قاخمالف الااظر إليه، 

  واملمعا�ش معه...

أر�عة أيا  مضت ماذ أن هزف طارق مقطوهة يراوز لست، وما ت�� ذلك 

من وظرات إججا  واو�اار؛ ثم الرحلة الايلية إ�� القااطر اخل��ية... ظ ه طارق 

ه،  طوال اللي  �عد هودته يفكر �� اخلطو  المالية م  ر�ا . أراد أن يصارحها قحبه

و�ض  الاقاط ه�� اخحروف؛ ي�اوت الفرصة �� امل�ان ذاته الذي المقااا ييه �ول 

  مر ... وادي الصيد.

اا  رأى ر�ا  دالسة ق�حبة داليا �� اخحديقة إ�� إحدى الطاوالت. ححيح أ�ه

اا من املرات القليلة ال�ي لم تكن ي�اا إما ق�حبة أمها أو  لم تكن قةفرداا، ولك�ه

ها ه�� 
ه
ِن– أخذ يفكر– ي�ي أهز صديقات ر�ا ، ولعل

ة. داليا أمراا َا�ه
ه
م  قا�� ال�ل

دراية قامل�اهر ال�ي أخذت تن�أ قي�اةا... ذاب طارق إ�� ر�ا  �عد أن اسمجة  �  

ةها ه�� 
ه
ذر  من مصزون ال�جاهة، وه�� الفور، �عد المحية، طلب م�اا أن ي�ل

رسم ه�� وده ر�ا ، كةا الحظ إشار  ��جي  من 
ُ
اوفراد. الحظ اقتسامة خجولة ت

داليا تحث �اا صديق�اا ه�� الذاا  معه... املب�رات �اوت ظاار  للعيان، 

�ي أدد  هل�اا... 
ه
ا زاد «طارق » ثقة قاخلطو  ال  من هاواوه، مةه

ً
واخجوا  �ان وا�حا

 �� صاخحه!
ً
  و�ات ه�� دااهة قأن امل�ان والزمان �اوا حمةا

ذابا إ�� ركن ليس قبعيد هن امل�ان الذي �اوت تجلس ييه، هاد ساحة 

  ألعا  اطفال؛ ثم ه�� الفور، ومن غ�� مقدمات، قادر قاملصارحة:
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–   «ماذ أول يو  رأيمك ييه ااا �� وادي الصيد وتحدثت معك، أدركت أوك 

وا�ي صادي�ان �� حيا�ي. احساس الذي شعرت قه تجااك ماذ 
ه
غ�� �  الباات الل

ذلك اللقاء، والذي تر�خ م  �  لقاء الحق، لم أصاديه من دب  �� حيا�ي، وم  ذلك 

أدركمه ه�� الفور ..».  

  –   «طارق ..».

–   «أحبك يا ر�ا ... أحبك».  

ر وده الفما ، وأخذت تاظر إ�� الاجي ، شاهر  قاخخج  ال�ديد، دون  احةه

�ي 
ه
�ي قدأ�اا دب  أن يقاطعها طارق قال�لةة ال

ه
أن تكة  اخجةلة سه��اضية ال

  أر�ك�اا، قالرغم من تودعها لها.

–   «�  ما أتةااه ان �� اذه ال�حظة، او معرية م�اهرك تجا��. ر�ا ... 

ا  ��عر�ن وحوي قأي ��يء؟».  

 دب  أن تجيبه �عد أن ار�سةت ه�� ودهها اقتسامة خجولة، 
ً
صةمت دليال

  وكأن ال�لةات تاات ه�اا دب  أن �سمعيداا من دديد...

ثَك دلبَك؟».   –   «قةاذا يحده

أدرك طارق ه�� الفور اداقة هن سؤاله، وإن داءته �� اخرى ه�� 

صياة سؤال... شعر وكأن دلبه ير�د أن يقفز من صدره ليسمقر قجوار دلب ر�ا ، 

 �� ما او أك��... أراد أن �سة  
ً
ه �ان طامعا ه اخ��... ولكاه لي�ون �� صدراا ُمسمقرُّ

... 
ً
ى يزداد اطةئااوا ، ح�ه

ً
  إداقة أك�� صراحة... أك�� وضوحا
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–   «أر�د أن أسة  إداقة من دلبِك أوِت ... ال تحرمي�ي م�اا».  

–   «طارق ... اهذر�ي، ولكن... ولكن اذه أول تجر�ة ��... أوا لم �سبق �� أن..».  

مر  أخرى، لم �سمط  إكةال دةل�اا. لم تمةكن من الاطق قال�لةة ال�ي أراد 

ه المةس لها العذر. يلع ه اول المجر�ة، وما صاح�اا من  طارق سةاهها؛ ولكاه

ييضان �� امل�اهر، دد أخجةا لسا�اا هن الاطق ق�لةة «أحبَك »؛ ه�� الرغم من 

  رغب�اا قالاطق �اا.

  –   «ر�ا ».

د  ال تصلو من اخخج .   ريعت رأسها وحوه، مكمفية قاظر  م��ده

–   «لم يتبَق �� �� �لية الطب سوى سنم�ن يق ، و�عداا سأقدأ ساة 

سممياز. ما رأيك لو آ�ي م  أا�� �� هطلة مامصف العا ، ووقاق  أوو�  مصطفى 

وطا  سةيحة من أد  خطبمك؟».  

ار�ع�ت شفما ر�ا  ق�لةة «�عم» غ�� مسةوهة. لم تكن قحادة ل�ي تف�ح 

هن موايق�اا لطارق، إذ أتاه اخجوا  الصر�ح من حةر  ودام�اا، والسعاد  

�ي قدت ه�� هيا�اا املكحلم�ن... ياللسان ليس قحادة إ�� ايصاح هن 
ه
الاامر  ال

لاة القلو  الااقضة قو�ج اخحيا ، خاصة هادما ت�ون قالقر  من ذلك الذي 

  أشع  ي�اا لهيب يرح�اا!

 ***
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ا دار قياه و��ن ر�ا  �� وادي  لم �سعه الفرحة واو يح�ي لاايف هةه

  حةاسمه، ظ ه يدور ق�ن ارائك حول 
الصيد، يور ما المقاه �� ال�قة. ومن شده

الصالة، غ�� راغب �� اسمصدا  أيه م�اا ل�ي يرتاح، وكأوه خ��ي أن تف�� يرحمه 

مه �ان أشبه قاخليال قالنسبة لطارق . ما �ان يمصور أنه  قةجرد اخجلوس... امر قرمه

 إ�� القاار ، داءت �عد إخحاح صديقه وايف، سيعيش من خاللها 
ً
 صيفية

ً
رحلة

حظة 
ه
�ي ما ظنه – ح�ى تلك ال�

ه
أدة  دصة حب، �عد أن صادف يما  أحالمه ال

 ... ولكن اا او ذا، أسعد خلق هللا! يةا من 
ً
�ي �عرف ي�اا هل�اا– أن لها ودودا

ه
ال

أحد �� اذا ال�ون ��عر قة�  يرحمه، اكذا ظن طارق ... حاله �� اذا احساس 

  كحال � ه املحب�ن.

–   «وهللا لم أتصور أن ت�ون �اذه اخجرأ  يا صديقي! قراڤو هليك يا شيخ! 

ولكن أخ���ي، ماذا حدث �عدما وايقت ه�� اخلطبة؟!»  

�اوت حةاسة وايف ال تق  هن حةاسة طارق، ق  وزاد هل�اا إحساسه 

يه هل�اا.   قالفصر، �وه من هره

 . هادت �� إ�� داليا، ودئُت أوا إ�� ااا ه�� الفور، ل�ي أخ��ك قةا 
ً
–   «أقدا

حدث».  

ا أراد أن  –   «ولكن...» ما �اد وايف يبدأ دةلمه ح�ى صةت، وكأوه تراد  هةه

يقوله.  

د».   –   «ولكن ماذا؟ اات ما هادك. ال ت��ده
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 �� مسألة اخلطبة اذه؟ ا  �عمقد أن 
ً
–   «أال تظن أوك اسم�جلت دليال

أالك سيوايقون ه�� خطبة يما  مصر�ة؟».  

–   «ولَم ال؟! ما املا� ؟».  

 ... ولكن... ر�ا  وال شك يما  مةماز ، 
ً
–   «ال أدري ... أوت أهلم قأالك طبعا

ومن هائلة كر�ةة، ولكاك �علم كيف أاالياا يفكرون. أدصد العادات، والمقاليد، 

واخمالف الطبائ ... �لها أمور تحة  أاةية كب��  لهم».  

ه ال �اة�ي �� ��يء! أوا الذي سوف أتزوج وليس ام! تأكد يا وايف 
ه
–   «اذا �ل

�ي لن أدب  قزواج تقليدي من يما  ال أهريها، وال تر�ط�ي �اا أية هاطفة، يق  �ن 
ه
قأو

أمي ارتأ�اا مااسبة!»  

، ودون أية موار�ة، ليقط  ه�� وايف أي تحفظ آخر دد 
ً
داء رد طارق حازما

  يبديه ولو من قا  اخحذر.

�ي أتة�ى لك �  السعاد . 
ه
 أو
ً
–   «يا سيدي ألف م��وك هليك. أوت �علم ديدا

ا... دهاا وحمف  يا   ... ايه
ً
وكةا دلُت لك من دب : ر�ا  يما  مةماز ؛ و�� تااسبك تةاما

قط  قإوجازك العظيم!».  

وه�� الفور، ذاب وايف إ�� دهاز «السم��يو»، وأخذ يبحث ق�ن أشرطة 

ى اسمقر ه�� واحد، ثمه اممألت الصالة قةوسيقى حسن  ال�اسيت ال�ي قجواره ح�ه

  إش إش، وصوت حةدي قت�ان:

إيه إيه، إيه ا�ح�اية؟... إيه إيه، إيه الرواية؟ 
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إيه إيه إيه إيه، إيه ا�ح�اية �اية؟... 

إيه إيه إيه إيه، إيه الرواية واية؟ 

م�ي، فهم�ي 
ّ
م�ي، فهم�ي، �ل

ّ
�ل

�لم�ي �لم �لم �لم�ي... فهم�ي فهم فهم فهم�ي 

� ما��ي يتوك ده؟ 
ّ
إيه اساتوك ده، ال�

إيه ورد ا�چناين ده، ال�� يَص�� النايم ده؟ 

إيه يا خوا�ي الراچل ده، ال�� ما��ي �عاكس ده؟ 

إيه يا خوا�ي الدم السم ده، ال�� �س�� أعصا�ي ده؟ 

–   «ما اذا الهبا ؟! حرا  هليك! أاذه أغاية تضعها �� مااسبة كهذه؟!».  

ر  السوق ان! ماذا تر�د�ي أن أض  لك؟  –   «لعلةك اذه اغاية مكسه

سيةفووية قي�اوين العاشر ؟!».  

–   «قي�اوين ليست لديه سوى �س ..».  

لم يكة  طارق ت�حيحه للةعلومة املوسيقية، واكمفى �از  رأس 

 . ثم قصوت ااد  دال:
ً
  مستسلةة، ودد يتس من محاولة ت�قيف صديقه موسيقيا

ك الذي 
ه
–   «ال هليك... ض  ما ��اء، يلن أخملف معك الليلة... ��ف  لك أو

يم�ي ه�� أدة  حب �� حيا�ي».   هره
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 ***

�ي سوف أخمصر دصة 
ه
كم تم�جبون ! إذ كيف أخ��تكم دب  دلي  قأو

ه
لعل

طارق ور�ا  وأحدثكم هن �ااي�اا، �� ح�ن أن امور – كةا يبدو من سردي 

لألحداث– �س�� من حسن �حسن؟! �� واد  امر، من خالل خ���ي الكب��  �� 

هادات الب�ر وسلوكيا�ام، (من ك��  ما قح�ُت �� اذا امر، وكمبُت هاه، كةا 

 من خالل زاو�ة 
ه
�علةون أو ال �علةون ) أسمطي  القول إن ا�سان هاد  ال ياظر إال

 من اخحقيقة، وليس اخحقيقة �لها. ما هالدة �  
ً
 دزءا

ه
، يال يرى إال

ً
ضيقة ددا

�ح لكم إن تةكامم من الص��؛ والقلي   اذا ققصتاا؟ ال تم�جلوا، ي�  ��يء سيمه

  ماه او �  ما تحمادون إليه.

 ***

ذاب طارق إ�� وادي الصيد �� اليو  الما�� من مصارحمه لر�ا ، �� املوهد 

ه شاف لرؤ��اا والمحدث معها. ظ ه طوال 
ه
ذاته الذي من هاد�اا أن تأ�ي ييه، و�ل

اللي  وال�اار يحلم �اذا اللقاء اول قي�اةا، �عدما صرهح �  م�اةا قحبه لآلخر؛ 

 سي�ون لقاًء ذا طعم مصملف، وأدة  من أي لقاء ساقق!
ً
  يحمةا

 هن مسمقبلهةا... ق  ور�ةا 
ً
ييَم سيمحدثان يا ترى؟ أخذ يتساءل... حمةا

هن حيا�اا معه �� السعودية، سواء أ�اوت �� دد  أ  ر�ةا �� الر�اض، إن ودد 

اااك يرصة أيض  �� قروامج تصص  أدوى؛ يةست�فيات العاصةة سةع�اا 

ه يمحص  ه�� �ع�ة إ�� 
ه
أدوى من مست�فيات قا�� املدن، قةا ي�اا دده . أو لعل
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كادا أو أمر��ا ييأخذاا معه إ�� اااك! «�  سحمةاالت وارد ، ومن حق ر�ا  أن 

ثمه وفسه.  »، حده
ً
  ت�ون ه�� هلم �اا دةيعا

ه لم  أخذ طارق يبحث هن مع�ودمه �� امل�ان املعماد... لم يجداا، ولكاه

 �عض ال��يء من شده  ولهه لرؤ��اا... «ال قأس»، أخذ 
ً
يقلق، حيث إوه داء مبكرا

ه يظفر �اا وحداا يور وصولها، دب  أن 
ه
ى تأ�ي؛ ق  لعل  ح�ه

ً
يفكر، يسينمظراا دليال

ة، ييقط  هل�اةا حدي�اةا... ولكنه خحظات سومظار 
ه
يأ�ي أحد آخر من قا�� ال�ل

أخذت تطول، والددائق تراكةت ح�ى أصبحت ساهة، والساهة تجاوز�اا ساهة 

 شالها اذا 
ً
أخرى لمصبح ساهم�ن، دون أن تأ�ي ر�ا ... «ال قأس، يلع ه طارئا

  اليو  هن امل��ء»...

اء، ما رأيكم أومم؟ ال يودد ما يدهو إ�� القلق...  ولكن يا أصددائي اهزه

  أوليس كذلك؟

 ر�ا  
ن القلق �عد من طارق، ق  �ان ه�� يق�ن قأنه

ه
ه�� أية حال، لم يمةك

م�مادة إليه ققدر اشتياده او لها، و��اا لم تمةكن من امل��ء �� اذا اليو ، 

ذي ت�� لم يكن 
ه
 سوف تحرص ه�� امل��ء �� اليو  الما��... ولكنه اليو  ال

ً
يحمةا

 هن ساققه؛ يةره  أخرى لم تحضر ر�ا . وااا، �� اذه ال�حظة، قدأ ��يء 
ً
مصملفا

من القلق يتسر  إ�� ذان طارق ... و�دأت التساؤالت تطرح وفسها... يإن �ان ما�  

 ماعها ذلك املا�  من 
ً
ماعها من اتيان إ�� وادي الصيد من أد  لقائه، يه  أيضا

ه �سكن م  وايف، ولد�اا ردم ااتفه. �ان قإم�ا�اا أن 
ه
ستصال قه؟ �� �علم قأو

اا لم تفع ... ملاذا؟!   تمص  قه، ولك�ه
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–   «ألم تص���ي قأن طا  سةيحة دهمك ل�ي تذاب معها ور�ا  إ�� دار 

؟»  
ً
او�را غدا

ذي ذابوا 
ه
ر وايف ما أخ��ه إياه طارق واو �� غاية اخحةاسة �� اليو  ال

ه
تذك

ى  ه �ساهد قه صديقه ح�ه
ه
ييه إ�� القااطر اخل��ية. ودد خطر ه�� قاله أمر، لعل

  يمجاوز ح��ته.

  –   «ححيح».

، أ  
ً
ار�اا م�ال –   «ا  اتفقمةا ه�� كيفية اللقاء؟ ا  سمةره هليك �سيه

سمقاقلها ور�ا  اااك؟».  

ه �ان من املف��ض أن تمص  
ه
–   «�� الواد ، لم وتباحث �� اذا امر... أظنه أو

�ي من أد  ترتيب اذا امر».  

�ي 
ه
ى ان... و�ةا أن طا  سةيحة �� ال اا لم تفع  ح�ه –   «قالمأكيد، ولك�ه

دهمك إ�� حف  دار او�را، يلديك حجة ديد  ل�ي تمص  هل�اا، من أد  

سسمفسار هن امر؛ ومن يدري؟ لع ه اخحظ يحالفك، وترده ر�ا  ه�� الهاتف».  

–   «وهللا يكر  ديد  يا وايف! قراڤو هليك يا شيخ!».  

ذي 
ه
اهة الهاتف، وأخذ قاالتصال ه�� الردم ال وه�� الفور، ري  طارق سةه

  أماله هليه وايف...

–   «ألو.» داء صوت والد ر�ا ، ه�� خالف ما �ان يمةااه طارق .  
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–   «مساء اخل�� أوو�  مصطفى. أوا طارق ..».  

 طارق ... أخبارك، وأخبار وايف إيه؟».  
ً
–   «أاال

–   «اخحةد � قص��... أوا آسف ه�� ازهاج، ولكن... �اوت طا  سةيحة 

ق معها كيفية الذاا  إ�� اااك».    ... �س حبيت أ�سه
ً
دهم�ي ه�� حف  دار او�را غدا

، ه�� 
ً
اه إل�اا وايف ح�ى ال يبدو اتصاله غر�با �ي و�ه

ه
ة ال اسمصد  طارق اخحجه

 ،
ً
أم  أن ياادي والد ر�ا  «طا  سةيحة» ل�ي تمحدث معه، وتأكد موهداةا غدا

ى له رؤ�ة ر�ا  من �عد الايا .
  ييتس�ه

 إ�� دار او�را؟».  
ً
فقت معك ه�� الذاا  غدا

ه
–   «غر�بة يا طارق ... �� ات

–   «�عم، �� اليو  الذي مررت ييه ه�� ال�قة، دبي  الذاا  إ�� القااطر 

اخل��ية».  

ِسَيت... �� ور�ا  ان 
َ
اا � –   «وهللا يا طارق، ال أهلم ماذا أدول لك؟ يبدو أ�ه

، ولن �عودا ح�ى �ااية الصيف».  
ً
�� اسكادر�ة. سايرتا إل�اا البارحة صباحا

–   «ماذا؟! اسكادر�ة؟».  

لم يمود  طارق اذه اداقة! لقد قاغممه، ق  ودعت هليه �املاء البارد 

د هقله لوالة يمجعله غ�� دادر ه�� استيعا  ما سة ، وتحلي  معااه! ِ
  لُمَجةه

–   «يا سيدي خ��اا �� غ��اا. أوت م�ى راد  إ�� السعودية؟».  
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، وكأوه لم �سموهب السؤال �� قاد  امر، 
ً
د متسائال –   «السعودية؟» رده

دب  أن يجيب هاه:  

–   «ه�� �ااية الصيف».  

 اذه اداز . ه�� العةو ، أوا ��ريت قةعريمك، 
ً
دا –   «�ع�ي لن وراك مجده

ى وراك».   وحاول أن تأ�ي إ�� مصر �� العطلة القادمة ح�ه

  –   «أكيد..».

م �� ه�� وايف... م  السالمة».   ِ
ه
–   «َسل

ا دار من حديث ه�� الهاتف، يصيبة  لم يكن وايف قحادة لالسمفسار هةه

�ي سةعها، �اوت كفيلة 
ه
�ي ظهرت ه�� وده صديقه، واملقمطفات ال

ه
ام  ال

  قاإليصاح هن اخل��...

–   «ال هليك يا طارق ... أال يقال �� ام�ال إنه م  البعد يزداد لهيب اخحب؟».  

، ق  وأك�� من مر  
ً
ْقيااا غدا

ُ
أت وف��ي لل �ي كات دد ايه �ي... ولكاه –   «ولكاه

ى �ااية اداز ... لم أشب  من اخحديث معها �عد، واااك الك��� مةا وددت دوله 
ح�ه

لها».  

�ي تلمق�اا ي�اا، يلن ت�ون �ايية... هليك 
ه
ات ال د�ي، مهةا �ان هدد املره –   «صده

ى ت��ودها، وتذاب  يا قط  أن تمحة  الفراق، و�عماد هليه من ان؛ ه�� اد  ح�ه

معك إ�� السعودية».  
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، غ�� راٍض 
ً
لم يقما  طارق قةا سةعه من وايف، وظ ه �از رأسه استا�ارا

�ي دلس هل�اا هادما �ان 
ه
ا آلت إليه احداث، ثم دا  من ه�� ار�كة ال هةه

يمحدث ه�� الهاتف، وأخذ من دديد يدور حول امل�ان، �� حالة من العصف 

 
ه
 هن حٍ ه لهذا املآل الصعب الذي ودد وفسه ييه. وما �� إال

ً
الذا�ي، قاح�ا

ى المفت مره  أخرى إ�� صديقه...   خحظات ح�ه

 إ�� اسكادر�ة؟! ما املا� ؟!»  
ً
–   «ملاذا ال وذاب وحن أيضا

  .« 
ً
ى دليال

ه
ه من ايض  أن ومأ�

ه
–   «طارق ... لعل

 ما ليس ه�� ما يرا  قالرغم من طةأومه 
ً
 أن شيئا

ً
أداقه وايف مدر�ا

ر صفوه او �عد ر�ا  هاه، دون 
ه
لصاحبه، ه�� خالف طارق الذي �  ما �ان �عك

�ي دامت �اا م  أمها، ولم تص��ه ه�اا �� آخر 
ه
أن يلمفت إ�� اذه الرحلة املفادئة ال

ه � ه  ها �سيت أن تص��ه حي�اا، م  «ر�كة» املصارحة قةا يكاه
ه
لقاء دة  قي�اةا؛ يلعل

ها حاولت ستصال قه ه�� ااتف 
ه
م�اةا لآلخر من م�اهر، أخذ يفكر... ق  لعل

شقة وايف هادما �ان قاخلارج. ودد لها طارق أك�� من هذر. (وااا يا أصددائي 

اهزاء، يجب ه��ه أن أؤكد لكم قحكم اطال�� ه�� خبايا امور – ل�و�ي الراوي 

 �� قح�ه هن أهذار لر�ا ، ولم يكن �� حالة من 
ً
العليم– أن طارق �ان صاددا

�ي دامت �اا ر�ا  
ه
اخلداع الذا�ي؛ حيث لم يرتا  ه�� اطالق من اذه الرحلة ال

وأمها دون ساقق إوذار، ه�� خالف صديقه وايف. امر قالنسبة لبط  ح�ايتاا 

  �ان يق  مجرد حدث مزجج ال أك��.)

ى! من الار�ب أوك أوت الذي تقول اذا!»  
ه
–   «ومأ�
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 ... 
ً
 مقصودا

ً
 الهاتف، وكأوه �ان توديما

ى رنه وما �اد طارق يا�ي اه��اضه ح�ه

رو�اا،  كم تقده
ه
�ي �سبا  درامية، لعل

، ولكاه
ً
ة الهاتف داءت الحقا

ه
(�� واد  امر، رو

  دعل�اا تأ�ي ه�� اذا الاحو.)

ه  ه �� س��تك...» رسم وايف ه�� ودهه اقتسامة �عد رده ، لسه
ً
–   «ألو... يا أاال

ه�� الهاتف الذي �ان أدر  إليه، ولكن سرهان ما اوطفأت تلك سقتسامة، وراح 

 
ً
يصملس الاظر  تلو اخرى وحو طارق الذي �ان ياظر إليه قوله م�حوظ، متسائال

صلة.   �عقد  حادبيه إن �اوت ر�ا  �� املمه

–   «حاضر... حاضر، سوف أقلاه... م  السالمة».  

–   «من �ان ه�� اخل ؟» ه�� الفور سأل طارق .  

–   «اذه... اذه �اوت ر�ا ».  

ةها؟! ما الذي دااك يا 
ه
اهة ل�ي أ�ل –   «ر�ا ؟! وملاذا لم تااول�ي السةه

وايف؟!».  

  –   «طارق ..».

 دب  أن يكة  ما أراد دوله، ثم أشار إ�� صديقه الوادف ل�ي 
ً
د دليال ترده

  يجلس قجواره ه�� ار�كة...

 هن مضايق�اا، 
ه
ي أن أقلاك رسالة... تطلب ماك أن تكف

–   «ر�ا  طلبت م�ه

 تحاول ستصال �اا أو قأحد من أالها».  
ه
وأال
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–   «ماذا؟! ... أوت تةزح، أليس كذلك؟»  

�ي ال أمزح... اذا ما دالْمه �� قاخحرف».   –   «أوا آسف يا طارق، ولكاه

 ه هقله هن 
ُ
 ا�سكب ه�� رأسه �� يو  هاصف، لُيباغمه يي�

ً
وكأن ماًء قاردا

الفهم والمفك��! ضاهت من ذان طارق ال�لةات، ودد شعر قألم مفا�  �� 

ى شعر قرغبة م�حة  ، ح�ه
ً
 دبضت هل�اا، وأخذت �عمصراا هصرا

ً
أح�ائه وكأن يدا

ه �اقوس 
ه
ه يحلم؛ ق  لعل

ه
 ... لعل

ً
ؤ! لوالة، شك قأن ي�ون مستيقظا يُّ

َ
�� الَمق

ذي سةعه من وايف ال يةكن أن ي�ون غ�� ذلك! لقد 
ه
 ... يال

ً
وسيسمفيق ماه در�با

اا تبادله م�اهره تجااها وفسها! ق  ووايقت ه�� خطبمه لها  أخ��ته دب  يوم�ن قأ�ه

ذي سةعه دب  دلي ؟!
ه
، ما مع�ى اذا الهراء ال

ً
  �� العطلة القادمة! إذا

 ومحدث �� امر؟».  
ً
–   «طارق ... ملاذا ال تذاب لتس��يح ان، وغدا

 �� اخحديث؛ ي�  
ً
داءت وصيحة وايف �� م�ا�اا، حيث لم �عد طارق راغبا

 هن أي أحد، 
ً
 م  وفسه، �عيدا

ً
ما �ان يرغب ييه ان او أن يجلس مافردا

ل��اد  �  ما دار من حوار قياه و��ن ر�ا ؛ ليس يق  �� يو  املصارحة، ولكن 

ى  ماذ أن �عرف هل�اا �� قداية اداز ... أراد أن يفهم... يق  أراد أن يفهم، إن �س�ه

  له ذلك!
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 ***

أيا  مضت، دضااا طارق �� هزلة اخميار�ة قامل�ان ذاته. ق ، ولوال اخحادة 

البيولودية، ملا وطأت ددماه ارض خارج غرية وومه. لم يرغب �� مقاقلة أو 

 ��اركه 
ه
ى وايف. �  ما أراده او سوفراد م  وفسه، وأال المحدث م  أي أحد، ح�ه

إ�سان خحظات حياته اخحز�اة، وإن �ان دد تة�ى �� تلك ال�حظات ودود البياوو، 

يملك الة الساحر  �� الوحيد  القادر  ه�� م�اطرته احزان؛ �سمطي  البوح 

لها، يمجيبه قأهذ  اخحان. ولكن، أين �� ان؟ يأدر  ��يء �ية آلة موسيقية 

�� شقة وايف، او دهاز «السم��يو» املودود �� الصالة، واذا قالمأكيد ال يفي 

  قالارض.

ر أك�� من مر  �� أن يمص  �اا 
ه
لم �سة  أي خ�� دديد من أو هن ر�ا . يك

 ي�نيه هن يع  ذلك، 
ً
ا درى، ولكن «وايف» �ان دائةا مباشر ، ل�ي �سمفسر هةه

 إياه قةا دالمه له ر�ا  ���  ال يدع أي مجال لل�ك، �عد  رغب�اا �� 
ً
را
ه
مذك

... 
ً
  المواص  معه �اائيا

–   «يا أ�� سيبك م�اا! أوا مسمعد أهريك ه�� يما  أح�� من ر�ا  مئة مر !»  

–   «لسُت قحادة ل�ي �عري�ي ه�� غ��اا. لو أردُت المعرف ه�� غ��اا 

لفعلت... أر�د أن أيهم م�اا ملاذا دالت لك ما دالمه؟!».  

 �ان أن يفهم املرأ ؟! يا صديقي، 
ً
ا –   «أتر�د أن تفهم؟! وا  يةكن لرد  أيه

هن سواء. انه اكذا، �ائاات غ�� داقالت للفهم!».  
ه
النساء �ل
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–   «دهك من اذا الهراء يا وايف! ال قد أن أتواص  م  ر�ا  ل�ي أيهم م�اا ما 

ذي حدث اذا أمر ��... �� 
ه
�اا وحوي ه�� اذا ال�� ! ال درى . أر�د معرية سره �ا�ُّ

 حدث أمر ما دعلها تقول لك ما دالمه!».  
ً
غاية اخجاون ! حمةا

 ... إن �ان اذا ما يؤردك، يلع ه لدي وسيلة من أد  معرية 
ً
–   «حساا

حقيقة ما درى ... داليا».  

د طارق قا��  اسمفها .   –   «داليا؟» رده

 ر�ا  
ً
–   «�عم داليا، ي�ي أهز صديقات ر�ا ، وأسراراةا هاد �عضهةا. حمةا

أخ���اا هن �  ��يء قياكةا».  

ٍ ائمةا�اا هليه ر�ا ؟».  
–   «وليكن، يةا الذي يجع  داليا تص��ك أوت هن سره

لم يجبه وايف، واكمفى يق  قاظر  ت�ح�اا اقتسامة ال تصلو من الارور، 

  يفهم طارق ه�� الفور مازااا دون اخحادة إ�� أي إيصاح.

ى؟ ولَم لم تص���ي من دب ؟».   –   «أوت وداليا! ماذ م�ه

 
ً
اري هاقر ... ماذ البداية، وكاُت حر�صا –   «ماذ شهور . �� مجرد هالدة طيه

ه�� أن تبقى �� اخلفاء... اسمعياوا ه�� دضاء حوائجكم قالكمةان! أليس كذلك؟!».  

ة طارق م  ر�ا ، أن أهمذر من أححا   أر�د من ان، ودب  أن أكة  دصه

العاطفة الدينية ماكم، الذين سوف �ع��ضون ه�� اسمصدا  وايف لا  حديث 

عمَ�� من دب  اؤالء وضيعة: «هالدة 
ُ
 سوف �

ً
�� غ�� موضعه، وم  مسألة حمةا

  آثةة ق�ن شا  ويما »!
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ولكن ااا يجب المذك�� قالقول املأثور : واد  الكفر ليس ق�اير... وإن �ان ما 

ها يرصة طيبة 
ه
 ... ولعل

ً
حدث أ�عد ما ي�ون هن الكفر، ولكن يبقى املع�ى مفهوما

دم�ي؛ يه  يجب ه�� الراوي أن ياق  قأماوة �  ما  مل�اركمكم مسألة لطاملا أرَّ

يصدر هن �لصية ما، مهةا �ان �� اذا امر من خدش ل�حياء أو اهراف، أ  

يجب هليه الملطيف والمصفيف من أد  �عض القراء الذين دد ال يمحةلون 

صراحة اخحدث؟ وااا سؤال آخر يطرح وفسه: أال �ُعده اذا المصفيف والملطيف 

؟ لطاملا �اوت اذه املسألة 
ً
ى وإن �ان الارض شر�فا  من أش�ال ال��ييف، ح�ه

ً
شكال

�  �� (وأوا الذي ال أحمار من دلي !). إ�� أي حد يجب ه�� الراوي أن ي�ون  مح�ه

� من احداث  َّ�
َ
؟ إ�� حد المصاد  م  املجمة ؟ وإن را�� ذلك املجمة ، وغ

ً
صر�حا

 لألماوة السردية، لاقله احداث ه�� غ�� ما درت 
ً
أو ادوال، يه  �عده خائاا

  هليه؟ أال تودد كذلك مسؤولية تجاه �لصيات القصة، تجب مراها�اا؟

، خاصة وأو�ي دب  
ً
دا  يا أهزائي... قحق أهمذر ماكم مجده

ً
، هفوا

ً
أوف!... هفوا

�ي 
ه
 أوصاع وراء تراا�ي الفلسفية أو السياسية ال

ه
هد  صفحات دد وهدتكم قأال

ة  ي خلسة! لقد وهدتكم ماذ البداية قأن اذه سوف ت�ون دصه  ما تمةكن م�ه
ً
دائةا

ة، و�جب أن أ�� 
ه
هاطفية، �عيد  �  البعد هن اي�ار الفلسفية ال�قيلة املةل

ة هاطفية أدر  إ�� السواد، ولك�اا تبقى هاطفية!).  قوهدي لكم (وإن �اوت دصه

مر  أخرى أدده  لكم اهمذاري الذي أخ��ى أن ي�ون دد يقد معااه من ك��ته، 

ة طارق م  ر�ا .   وسأكة  لكم سرد أحداث دصه

اسمطاع وايف أن يأ�ي لصديقه قةا �ان يبحث هاه... سره اوقال  ر�ا  

املفا�  وحوه؛ إذ أخ��ته داليا هن معرية «طا  سةيحة» قالعالدة ال�ي أخذت 



 مكتبة الرمحي احمد   مكتبة الكندل العربية

129 

 

تن�أ ق�ن اقا�اا وطارق، وه�� الفور أمر�اا قإ�اا�اا، دون وقاش. و�ن ر�ا  تر�طها 

 م  أمها، يقد ر�لت �مراا، ورأت أن سقمعاد هن طارق أاون 
ً
هالدة دو�ة ددا

�ي 
ه
هاداا من إغضا�اا، ور�ةا خسار  الراق  القوي، والعالدة اخلاصة ال

تجةعهةا... ولكنه ما لم �سمط  وايف معريمه من داليا، و�الما�� لم يدركه طارق 

ى �ااية حياته، او كيفية  ى اذه ال�حظة من اخحاضر، و�� غالب امر ح�ه ح�ه

معرية أ  ر�ا  قأمر تلك العالدة الااشئة قياه و��ن ر�ا . وكسبي  لالهمذار ماكم 

 من تراات أزججمكم، سوف أخ��كم قةا يجهله 
ً
ي مؤخرا ا قدر م�ه يا أهزائي هةه

ة، ودار ر�ا  الذي 
ه
طارق . ا  تذكرون «حسن»؟ �عم، حسن... أحد أهضاء ال�ل

اا خجارته اخجةيلة؛ يلم تكن تلك امل�حوظة  �ي يك�ه
ه
أخ��تكم من دب  هن العاطفة ال

دةلة اه��اضية أردت �اا يق  م ء سطور القصة كةا يفع  �عض الروا ، 

اا �اوت لارض. لقد مألِت الا��  دلب حسن، حيث شعر قفطاة العاشق  ولك�ه

املحرو  قأن مع�ودمه تةي  لا��ه، واذا أثار داووه! يكيف يةكن لهذا الف�ى 

 من قالده إ�� القاار  من أد  دضاء هطلة الصيف أن 
ً
السعودي الذي حضر توا

يظفر ققلب ر�ا  ه�� اذا الاحو السرس ؟! كيف تةكن ذلك اخللي�� البدوي 

(واذا وصف حسن، وليس وصفي أوا) �� شهر ووصف أن يفع  ما لم يمةكن او 

من يعله ه�� خةسة ه�ر هاًما، وأك��؟! �عم يا أهزائي، الا��  هادما تة��ج 

ر حسن أن  قاخحقد تجع  صاح�اا ه�� أتم سسمعداد لفع  أ�لف اياهي ... دره

يرادب تحر�ات ر�ا  من �عيد، ل��ى ما سوف �سفر هاه أمراا م  طارق . و�� ذلك 

ذي صارح ييه العاشق السعودي مع�ودمه املصر�ة، �ان اااك 
ه
اليو  املوهود ال
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ه
طرف ثالث �سمة  خلسة إ�� �  ما دار من وقاش قي�اةا؛ وما زاده ما سةعه إال

، و... ال دا�� لإلطالة، أظاكم دد هريمم القصد...
ً
 وحاقا

ً
  غضبا

ذاب حسن ه�� الفور، وأخ�� «طا  سةيحة» قةا سةعه، ي�ان ما �ان 

 مح ه خالف) طارق اول .
ٌ
  من �ااية دصة حب (أو ه�ق، يهذه مسألة

 �عا�ي من أثر ما 
ً
ا إن أخ��تكم قأن قط  دصتاا اذه ظ ه شهورا ال أذ�  سر�

. �ان وويسه �� تلك ايا  العصيبة البياوو الذي 1989حدث له �� صيف ساة 

ظ ه �عزف هليه مقطوهة قي�اوڤن ال�ه�� : سوواتا ضوء القةر؛ ومن ح�ن آلخر 

ااا هبد اخحليم  �ي غاه
ه
�عيد م�ااد  ييلم «الوساد  اخلالية»، وأغاية «تصوووه» ال

حايظ �� ذلك الفيلم ق�  ادمدار، �عد أن تركمه لب�ى هبد العز�ز من أد  الزواج 

  من هةر اخحر�ري .

ا حاول طارق  و�اذه ال�لةات اخحز�اة يا أهزائي أ�ون دد أي�حُت لكم هةه

مه م  ر�ا . وكةا وهدتكم من دب ، أومق  قكم إ��  إخفاءه هاكم من تفاصي  دصه

مه م  ماال...   دصه

 ***

لعلكم تادا�ون إن أخ��تكم قأنه أحداث القصة ال�اوية درت �عد أشهر 

دليلة من اوقضاء أحداث القصة او��. ولع  الدا�ة تزداد إذا هلةمم قأنه 

 المعارف تمه �� هطلة 
 اةز  الوص  ق�ن طارق وماال، وأنه

ً
«وايف» �ان أيضا

اا اذه املر  هطلة مامصف العا  من الساة اخجديد ...  . (لع ه 1990دراسية، ولك�ه
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�ي �ان من املف��ض أن يصطب ي�اا 
ه
اا �� ذا�اا العطلة ال البعض ماكم دد الحظ أ�ه

  طارق ر�ا ... صدية ججيبة!!)

ن لكم إن �اوت اذه مجرد مصادية غر�بة من   ان قأن أق�ه
ً
لست معايا

 يكةن وراء اخحدث؛ يهذه مسألة 
ً
 ديياا

ً
مصاديات اخحيا ، أو أن اااك مع�ى �وويا

لها لكم مهةا حاولت  �ي من الصعب أن أقده
ه
أتركها لكم ولقااهاتكم ال�لصية ال

ذلك. يكفي�ي يق  إخباركم قأنه أحداث دصتاا ال�اوية ودعت �� دده . يفي ليلة 

خةيس من شهر يااير، تفادأ طارق قاتصال من صديقه، يص��ه ييه قأوه دد دد  

من القاار  ليق��ي هطلة مامصف العا  الدرا��ي م  أاله، ثم دهاه إ�� حف  

ه 
ه
بمه أمه قةااسبة ددومه... و�عم يا أهزائي، إو

ه
�سي  ه�� الع�اء �� اليو  الما�� رت

حف  مصمل  ق�ن أسر مافمحة ه�� �عضها، تر�طها هالدة صدادة دديةة؛ يال 

ة من س�ن اخحيا ، وام ه�� اذا  يجد أيراداا أي حرج �� سخمالط، ق  يرووه ُساه

اخحال دائةون . يهم ممصاخحون م  أوفسهم، وغ�� آ�ا�ن قرأي املحايظ�ن من 

 قأنه اذا امر دد يزجج البعض 
ً
�ي أهلم ديدا

ه
ِمون سخمالط. وإو

املجمة  الذين ُيحره

 قأنه املجمة  السعودي �له محايظ، وال تودد ييه 
ً
ذين يظاون واةا

ه
ماكم ال

�ي كةا دلُت لكم من دب ، غ�� مع�ي قماي��  أطياف مصملفة كبا�� املجمةعات، ولكاه

�ي يق  أوق  لكم ما دار من أحداث حاول البعض إخفاءاا  دااهاتكم، ولكاه

  هاكم، هن هةد أو غ�� هةد.

  وان، يلاكة  القصة...
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حضر طارق ه�� مضض إ�� م��ل هائلة وايف. يلوال اشتياده لرؤ�ة صديقه 

العز�ز الهمذر هن امل��ء، وآثر البقاء قةفرده م  �اةات البياوو، وأيال  هبد 

ه لم يرغب �� مضايقة صديق طفولمه الذي لم يَره ماذ �ااية  اخحليم حايظ، ولكاه

م ه�� «خالة وددان» والد  وايف، وه�� «هم سليةان» أقيه، 
ه
هطلة الصيف... سل

م ه�� 
ه
ات يمواددون . سل ثم اومق  إ�� اخحديقة اخللفية حيث �ان ال�با  وال�اقه

البعض الذين �عريهم من كال اخجنس�ن، دون أن يظهر أد�ى اامةا  �� التسامر 

 هن اوظار...
ً
  معهم، ثم اومق  إ�� داوب م��ٍو من اخحديقة، �عيدا

وااا يجب ه��ه أن ألفت أوظاركم إ�� أن «طارق » لم يكن �عا�ي من حالة 

اكمئا  دعلمه يمفادى المفاه  م  أدراوه، ولكن اخجو العا  �� تلك ال�حظات، م  

ره قالصيف املا��ي، وأحداثه املؤملة. و�طبيعة اخحال، اذا ال �ع�ي 
ه
ودود وايف، ذك

له مسؤولية آالمه، ولكنه امر ق�   ِ
ه �ان يلو  صديقه ه�� ما درى، أو ُيَحةه

ه
أو

ه 
ه
ه دون شعور، وهن غ�� هةد، �ان ير�  قياه و��ن تلك اال  قحكم أو

ه
�ساطة أو

يه ه�� ر�ا . يفي درار  وفسه، او مدرك أنه «وايف» غ�� مسؤول هن  او من هره

ي�  هالدمه م  مع�ودمه، ولكنه هقله الباطن لم �عِفه من مسؤولية �عر�فه 

ى تلك ال�حظة... �عم  ذي لم يادم  ح�ه
ه
�ي �سببت �� درحه العةيق ال

ه
ه�� الفما  ال

ة  يا أصددائي اهزاء، يالعق  الب�ري �عة  ويق آليات ججيبة ت�اد ت�ون هصيه

َهم الك���ين من الروا  أم�ا�� من أد  محاولة يهةه وشرحه. 
ْ
هن الفهم، واو ما أل

  (دون ددوى ه�� ما يبدو!)

 . ي�  ما �ان طارق قحادة إليه، ولم 
ً
لكنه حالة سوزواء اذه لم تد  طو�ال

ز املااسب... حظة من يو  اخلةيس، او املحفه
ه
ى تلك ال�   يصاديه ح�ه
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–   «يبدو أن ال�لب ال �س�او�ك م���».  

يادأه صو�اا الهاد  القاد  من خلفه، يالمفت مجاملة ل�ي يجي�اا أية 

إداقة مصطاعة، دب  أن �سمأذ�اا و�ذاب إ�� ركن آخر من اخحديقة الفسيحة، 

ى يافرد م  وفسه من دديد، ولكن...   ح�ه

–   «ماذا؟ أدصد... ال�لب؟».  

 حديث العهد قالكال .
ً
ه هاد طفال

ه
  تلع�ةت ال�لةات و�� تصرج من ييه، وكأو

–   «ححيح أنه «وايف» اقن خال�ي، ولكنه ذوده �� اغا�ي يجعل�ي �� �عض 

ؤ ماه!».   احيان أرغب �� الَمَ��ُّ

 أما  اذه الفما  السةراء اخجر�ئة، قةالمحها 
ً
ظ ه طارق لوالة م�دواا

اا �عريه من دب .   الهادئة اخجةيلة. �اوت تمحدث معه قأر�حية، دون ت�ليف، وكأ�ه

�ي ال أذكر أواا المقياا من دب ».   –   «أأوِت اقاة خالة وايف؟ ولكاه

�ي ديع�اا �� املسبح، 
ه
 �� أمر��ا. أوا ال

ً
–   «ق  المقياا ماذ خةسة ه�ر هاما

و�ادت �ارق �سببك».  

، يمديق سي  الذكر�ات... تذكر طارق تلك 
ً
ا اا أزاحت قجةل�اا تلك سده وكأ�ه

، ودهو  زوج خالة وايف الذي �عة  �� 
ً
الرحلة م  والديه هادما �ان طفال

السفار  السعودية قواشاطن العاصةة لهم إ�� م��له اويق، واقنمه البدياة 

�ي لم تكن تمحدث سوى قاللاة او�ل��ية... ديعها �� املسبح �� 
ه
املماطرسة ال

ى ياقذاا هادما شعر  خحظة غضب من «رزال�اا»، ثم سرهان ما دفز خلفها ح�ه
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قفظيعة يعلمه، ي�ادا �اردان لوال ودود اخحارس قالقر ... ولكن، اذه الفما  ال�ي 

! 
ً
 تةاما

ً
 مصملفا

ً
  تقف أمامه ان تبدو شيئا

  –   «ماال؟!».

–   «ولو أن الردال لد�ام ددر  ججيبة ه�� �سيان ما ال يروق لهم من أحداث 

�ي كات ه�� ثقة قأوك ستمذكر».  
ه
 أو
ه
ساققة، إال

�ي �ادف إ�� 
ه
لم تكن �� حدي�اا أية و��  هما ، ق  �ان أشبه قاملداهبة ال

  كسر اخحوادز.

ة الطب».   –   «كيف حالك يا طارق؟ سةعت من وايف قأوك ما شاء هللا �� �ليه

–   «ححيح، �� الساة الرا�عة ان. ماذا هاك أوِت؟ ا  ما زلِت �� أمر��ا؟».  

–   «ال، هدوا ماذ ساوات إ�� الر�اض».  

  –   «الر�اض؟».

–   «�عم الر�اض، حيث تودد وزار  اخلاردية، مقر هة  قاقا».  

–   «ححيح... آسف».  

شعر طارق قاخحرج من «ر�كمه» اخَجِلية، وكأ�اا أول مر  يمحدث ي�اا م  يما  

اقة!
ه
  دذ

–   «ه�� اذا، أوِت �� دامعة امللك سعود؟».  

ة اخحاسب ا��».   –   «�عم، �� الساة ال�ال�ة من �ليه
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� أكمفي قةا سردته لهذا اخجاوب من اخحديث الذي دار ق�ن طارق 
ه
لع�

كم قفراسمكم قدأتم تمصورون كيف أخذت العالدة تن�أ قي�اةا؛ 
ه
وماال... أظنه أو

�ي تتيح له يهم م�  
ه
 أنه �عضكم دد ال يةملك تلك الفراسة ال

ً
�ي أهلم ديدا

ه
ولو أو

اذه امور . وأوا ااا ال ألومكم ه�� اطالق، ق  أشفق هليكم �وكم وماج مجمة  

�ي دد تن�أ ق�ن الرد  واملرأ  تحت أي 
ه
 للة�اهر ا�ساوية ال

ً
داف ال يقيم وزوا

�ي ��اد أدز  قأن �عضكم ان ه�� وشك ا�اامي قن�ر الرذيلة 
ه
ظرف �ان؛ وإو

والفجور، وإيساد املجمة  الطاار الطهور ! لكن، ال قأس. يإن �ان اذا امر 

َسُي�عر تلك الفئة املطحووة واملالو�ة ه�� أمراا ���يء من القيةة، وسهمداد 

ات املاالقة، يإنه اذا ملن دوا�� سروري؛ �ن غر��ي �� �ااية املطاف او 
ه
قالذ

  إمماهكم... أليس كذلك؟

اء الذين قدأوا ققراء  اذه القصة ما زالوا م��  (ال أدري كم من القره

ى وإن  �ي سأسمةر �� السرد من أدلكم، ح�ه يواصلون القراء  ح�ى ان؟ ولكاه

؛ يأوا معكم إ�� ال�ااية، ولو كره ال�اراون !)
ً
  أصبح هددكم دليال

 ***

  الع�ق، أ  ألم 
ه
سؤال... أي امر�ن قةقدوره أن يط�� ه�� اخر: لذ

ذي يز�د من لهيب 
ه
�ي ااا ال أتحدث هن الفراق املؤدت ال

ه
الفراق؟ م  العلم أو

ذي ال يتبعه لقاء؛ ذلك الذي يأ�ي �عد �ااية غ�� 
ه
سشتياق، ق  الفراق الدائم ال

ممودعة لع�ق غامر... لع ه �� كاه اذا السؤال �اوت تكةن ح��  طارق �عد لقائه 

املفا�  م  ماال. لم �سمط  الاو  �� تلك الليلة، وظ ه يفكر �� اخحديث الذي دار 
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قي�اةا؛ ال �� محمواه، ق  �� ذلك احساس الذي اوماقه أثااء المحدث معها، وأثااء 

الموادد قجواراا، وسةاهه صو�اا امل�  قال�قة �� الافس واخحاان �� الودت ذاته. 

 ماه– ق  
ً
 وي��ا

ً
ذي لفت اوتبااه– وإن �اوت تةملك ددرا

ه
لم يكن دةالها ال

حضوراا امللفت الاادم هن �لصية شديد  الذ�اء، ودديقة املالحظة، و�� غاية 

قِد  ه�� أي يع  �� ه�� دااهة قه، ح�ى وإن خالفت قه رأي 
ُ
ال�جاهة؛ ت

اخر�ن... �  تلك اخجواوب من �لصي�اا اسمطاع طارق أن يملةسها من ذلك 

ه لم يكن يبحث 
ه
ا االه، خاصة وأو اللقاء الذي دا  وحو ساهة أو أك�� ققلي ، مةه

ه ال 
ه
هن تجر�ة دديد  واو �� هزه آالمه... لكنه ما لم يكن طارق �علةه حي�اا أو

 م�  ه�ق دديد.
ً
 دديةا

ً
  ��يء ُين��ي ه�قا

 ***

دقه ااتف م��ل طارق �� اليو  الما�� ل�حف . �ان وايف يبحث هن صديقه 

 �� 
ً
الذي لم ي�انَّ قه �� الليلة الساققة ال��االه م  قا�� اخحضور . ظهر مباِشرا

�ي 
ه
ة ال ر هليه، ولكنه ما أداش طارق او اخحجه طلبه، ودون موار�ة أراد ماه أن يةه

  اسمصدمها...

–   «ماال ااا م  أخ�اا ووال، وترغب �� لعب البلوت. وحن ثالثة، وور�دك 

 لاا. لقد طلبمك قاالسم».  
ً
را�عا

اوداش طارق من درأ  ماال! طلبمه من وايف قاالسم، ودون أد�ى حرج... 

ه لم يرغب �� ريض طل�اا؛ ق  
ه
«در�ئة م�  اقن خال�اا!»، واك�� إثار  للدا�ة أو
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ولم يحاول قذل أد�ى مقاومة. وه�� الفور، وايق ه�� أن يذاب إ�� م��ل صديقه؛ 

  قالرغم من �ووه ال يحب لعب الورق، وه�� اخ  البلوت!

 ، �ان 
ه
 �� م��ل وايف. وكةا تود

ً
�ان اذا اللقاء ال�ا�ي ق�ن طارق وماال أيضا

البلوت مجرد حجة ل�ي تلقاه دب  أن ترد  إ�� الر�اض مساء ذلك اليو . �اوت 

ماال دد شعرت قةي  شديد وحوه �عد لقاء الليلة الساققة، وهادما هلةت من 

وايف الظرف الاف��ي الذي �ان يةر قه طارق، رغبت �� اتصاذ املبادر ، وترتيب 

لقاء ثاٍن من أد  المأكد من م�اهراا وحوه، وكذلك إن �ان او ه�� اسمعداد 

  قالزواج إن وجحت.
ه
  ل�ي يصوض تجر�ة دديد  دد ت�ل

، مر  أخرى، ل�ي أشرح 
ً
وااا يا أصددائي اهزاء يجب أن أتودف دليال

لبعضكم مسألة دد تبدو غر�بة �عض ال��يء، أال و�� درأ  ماال، تلك الفما  

�ي أحاول ��و�ه سةعة الفميات 
ه
اة�ي البعض قأو السعودية! �عم، سوف ي�ه

ان قاح�ات هن العالدات الارامية م  ال�با . ومره   السعوديات، وأظهران وكأ�ه

أخرى، سوف تاطلق وحوي س�اامات قةحاولة ��ر الرذيلة، والدهو  إ�� الفسق، 

ات ال�ي  ركم للةر  الـ (�سيت، كم او هدد املره
ه
إخخ، إخخ... وااا يجب أن أذك

 لها. كةا أن 
ً
�ي مجرد واد  لألخبار، ولست صا�عا

ه
ذكرتكم ي�اا؟ ال هلياا...) قأو

 لسلوك املجمة  �له. (ا  ارتحمم ان �عد 
ً
سلوك الفرد ليس قالضرور  ا�ع�اسا

، واو أنه ما دامت 
ً
دا  ال قد أن تفهةوه ديه

ً
اذه الديبادة املبمذلة؟) لكنه اااك أمرا

ماال قفعله ليس ماطلقه رغبة �� المعرف ه�� أي شا  من أد  التسلية 

 شعرت 
ً
 ممبادال

ً
وتةضية الودت، ولكنه مابعه دااهة �لصية قأنه اااك اسملطايا

�� قه، وأرادت أن �علم إن �ان قإم�ان اذا سسملطاف أن يمحول إ�� هالدة 
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كم أدركمم ان أنه �لصية ماال ال تقب  الزواج المقليدي الذي 
ه
أهةق... لعل

اهماد �عضكم هليه. وأوا ااا ال أهيب الزواج المقليدي (ال أدري ملاذا قتُّ أشعر 

�ي أصبحُت ك��� الم��ير لاف��ي؟!). لذلك، هادما شعرْت �عاطفة غر�بة وحو 
ه
وكأو

 
ه
طارق، لم ��عر قة�لها من دب  تجاه أي شا ، لم ترغب �� إضاه�اا خ�ية أال

تجداا مر  أخرى . �اوت تفضه ، ال شك، أن ي�ون طارق او املبادر، كةا �� هاد  

 قي�اةا دد �سه  
ً
ال�با ، وأن يحرص او ه�� لقا�اا؛ خاصة وأن اااك �لصا

مه  �ي �ان يةره �اا �عد ي�  دصه
ه
رت الظروف ال

اا دده ة (وايف)، ولك�ه هليه تلك املهةه

� ال أذ�  
ه
صذ �� زما  املبادر . (لع�

رت أن تمه م  ر�ا ، والمةست له العذر، يقره

م أغب  طارق أيو  اذا! 
َ
ك
َ
 ��لصية ماال. ل

ً
�ي م�جب ددا

ه
ا إن أخ��تكم قأو سر�

  صدق من دال: ُ�عطي اخحلق ملن ليس له أذوان!)

 ***

تبادال أردا  الهاتف، ووهدته قاتصال �� أول يرصة تتس�ى لها، ودد داءت 

تلك الفرصة �� اليو  الما�� من هود�اا إ�� الر�اض؛ حيث تةكات من اخمالس 

وصف ساهة �عد تأكداا من وو  دةي  من �� الدار. �اوت اذه أول مر  تمحدث 

ي�اا ماال خلسة م  شا ، ق  �اوت أول هالدة لها. حرصت ه�� أن يدرك طارق 

ذلك م�اا، وكذلك من اقن خال�اا وايف الذي صارحمه قةيلها ال�ديد وحو صديق 

  طفولمه.

�ان طارق �� غاية الصراحة م  ماال �عد أن شعر قراحة كب��  �� المحدث 

�ي لم تكن �عريها هن هالدمه 
ه
معها، يحرص ه�� أن يق ه هل�اا المفاصي  ال
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قر�ا . لم تحاول اسمدراده �� اخحديث، أو ��عره قرغب�اا �� معرية ما لم يرغب 

ةا أراد المحدث 
ه
ه، ق  دعلمه يم�لم ه�� راحمه دون أي ضا  م�اا. �ل او �� دصه

ه، حرصت ه�� أن ت�ون خ�� مسمةعة. وهادما لم تكن لديه رغبة  هن أمور تصصه

ى تأكد من  �� اخحديث تركمه وشأوه. قاتت م�اهره وحواا ت���خ م  � ه م�املة، ح�ه

حبه لها �عد شهر واحد من امل�املات املمبادلة؛ يأصبحت تلك امل�املات رك��  

ى لم �عد   لرؤ��اا؛ ح�ه
ً
أساسية �� حياته ال يةكن سسماااء ه�اا، و�ات م�مادا

  امل�املات الهاتفية تروي حاياه.

–   «إن لم تأ�ي إ�� دد ، يسآتيِك أوا إ�� الر�اض!».  

–   «يا مجاون ! أوت قحادة إ�� �علم الص��».  

–   «وح�ِم�ي يا ماال. أك�� من شهر ان ماذ أن رأيمك!»  

–   «أوت أك�� وهللا يا دل�ي. لو �ان امر قيدي �تيمك ان».  

–   «ألم ��َمق أمك لرؤ�ة أخ�اا �� دده ؟!».  

�حكت ماال لسؤال طارق، ودد شعرت �سعاد  هارمة �ع���اا و�� ��عر 

هفة املمجلية �� و��  صوت حبي�اا الولهان، امل�ماق لرؤ��اا.
ه
  قكم الل

–   «أكيد تود ماما الذاا  إ�� دده . ولكن يا حيا�ي، ال تنَس أن لد�اا 

م�اغلها ااا �� الر�اض».  

ولكنه ص�� طارق دد وفد �عد ال�هر ال�ا�ي؛ إذ لم يمحة  �  اذا البعد 

هن ماال، يقا  قز�ار  خاطفة إ�� الر�اض، وأصره ه�� لقا�اا ولو لددائق. وايقمه 
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ماال، قالرغم من محدودية اماكن ال�ي يةكن أن تلمقيه ي�اا دون أن يرااا أحد 

�عريها، أو تلمقطهةا إحدى دور�ات ايئة امر قاملعروف والا�ي هن املاكر... 

اد��حت هليه أن يقاقلها �� ساحة الكادي ق�� السفارات، حيث ال تودد الهيئة 

ى إن رآاةا 
اااك ه�� اد . سمذاب إ�� امل�ان م  إحدى صديقا�اا املقر�ات، ح�ه

  أحد �عريها يةك�اا المحجج قأ�اا �اوت م  صديق�اا، ورأت «طارق » صدية اااك.

؛ روى ييه طارق سهده وأوياه. 
ً
 قال�اف، وإن لم يد  طو�ال

ً
�ان لقاًء مليئا

، يلم يلفما اوتباه أحد، كةا لم يكن اااك �ل  �عريهةا. 
ً
�ان امل�ان مزدحةا

اسمطاع أن يلةس يداا �ول مر ، ي�ان ود  ذلك هليه أدة  من اخجنس! لم 

 
ً
�ي ��اقكت ي�اا أصا�عهةا، واةا �س��ان دابا

ه
��عر قدفء د  كملك ال�حظة ال

�ي ق�ن أوامله �اوت تنمظر ��وق ح�ى تةألاا أواملها.
ه
  إ�� داب، وكأن الفراغات ال

�ي هليه يور 
ه
أادته شر�  �اسيت، وطلبت ماه أن �سمة  إ�� اغاية ال

  هودته إ�� دده ...

� هن الع�ق م�  أ  �ل�و ... إن شاء هللا ��جبك ذو��».   –   «ال يودد أحد �ع�ه

–   «أكيد َحِي�جب�ي».  

اق أ  �ل�و ، ولم �سمة  �غلب 
ه
أدا�اا قالرغم من �ووه ليس من ه�

ه من أدلها �ان ه�� أتم سسمعداد ل�ي يجره  مره  أخرى سسمةاع إ��  أغاو�اا؛ لكاه

  «الست».

 ***
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أمل حيا�ي يا حب غا�� ما ين��يش 

يا أح�� غنوه سمعها قل�ي وال تتنسيش 

خد عمري �له �س ال��ارده خلي�ي اعيش 

خلي�ي جنبك، خلي�ي �� حضن قلبك خلي�ي 

وسيب�ي أحلم سيب�ي، يار�ت زما�ي ما ي�حنيش 

لم �سمةم  د  قأغاية كةا اسمةم  �سةاع أغاية «أم  حيا�ي» ال�ي أادته 

 ماذ سةاهه للةقط  اول قةا دالمه له هن �ون أ  
ً
ااا ماال؛ ق  قات مقماعا إيه

� هن الع�ق. ولكنه دةال اذه اغاية ه�� وده المحديد لم  �ل�و  أيض  من �ع�ه

ة ال�لةات 
ه
 يق  من دةال صوت، وأداء أ  �ل�و ، ولكن كذلك من رد

ً
يكن وا�عا

ذي وضعه محةد هبد الواا  ه�� 
ه
حن ال

ه
فها أحةد شفيق �ام ، وددر  ال�

ه
�ي أل

ه
ال

ذي 
ه
توصي  املع�ى إ�� املسمة . لم يمةالك طارق وفسه أثااء اسمةاهه إ�� املقط  ال

  داء �� مامصف اغاية؛ يةن شده  إججاقه قه أهاده أك�� من مره ...

وانت معايا يصعب عليا رمشة عنّيا وال ح�ى ثانية 

يصعب عليا ليغيب جمالك، ويغيب داللك ولو شوّ�ة 

قد كده مشتاق إليك... قد كده ملهوف عليك 

نف��ي أنده لك ب�لمه ما تقالتش �حد تا�ي 

�لمه قد هواك ده �له... قد أشوا�� وحنا�ي 
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� زّ�ك ف�ن؟ ده أنت زّ�ك ما اتخلقش اتن�ن 
ّ
�لمة ز�ك وال�

شعر طارق �سعاد  كب�� ... ق  شعر وكأوه أسعد إ�سان �� الودود. كيف 

ه �نه  ال، ودد ودد ماال �عد أشهر يق  من صدمة ر�ا ؟! �ول مره  قات يحةد ر�ه

مه م  ر�ا  او�ات ه�� ما او�ات هليه؛ يةاال �� ه�قه اخحقيقي... �� توأ   دصه

روحه! كيف �اوت حياته سم�ون لو المقااا واو ه�� هالدة م  ر�ا ؟! كيف �اوت 

  امور سمؤول حينئٍذ؟!

وم  تراكم المأمالت والتساؤالت، قدأت املصاوف تلوح �� ايق، و�ات طارق 

 تدو  سعادته �يه سبب �ان؛ كأن يمقده  ملاال هرسس دب  أن يمةكن 
ه
يص��ى أال

ر  او من المقد  إل�اا! أو أن َيْصُدر ماه تصرف أحةق �اض�اا، ييجعلها تقره

  سقمعاد هاه! أو أن يجف ح�اا له �سبب البعد!

وساوس أخذت ت�ح قافسها هليه... وساوس دعلمه دائم القلق من يقدان 

! 
ً
  ��يء ال ير�د يقداوه أقدا

 ***

رت �� ستصال قه ه�� غ�� هاد�اا... أول مره  تفعلها... ثالثة أشهر يق  
ه
تأخ

 ���يء من 
ً
ه�� هالد�اةا، واا �� تمأخر هليه �� امل�املة! أخذ طارق يفكر، شاهرا

اهة ه��  الاضب. ظ ه ه�� اذا اخحال إ�� أن دقه درس الهاتف، يري  السةه

  الفور، دب  أن يفع  ذلك �ل  آخر غ��ه �� امل��ل ...

–   «ألو.» داء صو�اا ه�� الطرف اخر.  
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–   «ما اذا يا ماال؟! وصف ساهة، وأوا أومظر اتصالك!».  

 خردا من امل��ل ».  
ً
ا –   «آسفة، حيا�ي. ماما، و�اقا توه

اةا سيصردان ه�� الساهة ال�اماة، ولذلك اتفقاا  ك أخ��ت�ي قأ�ه –   «ولكاه

ت�لةي�ي ه�� ال�اماة والر� !».  

–   «وهللا يااةة يا رو��، وأوا هن دد آسفة، ولك�اةا تأخرا �� اخلروج، 

يةاذا �ان قوس�� أن أيع ؟».  

�ي ال أحب هد  سل��ا  قاملواهيد!».   –   «ال أدري ... ولكاه

�ي تأخرت 
ه
ضك هن وصف الساهة اذه ال –   «ال تضايق وفسك حيا�ي؛ سأهوه

ي�اا هليك. ثم أخ���ي، كيف تمضايق وأوت تمحدث م  حبيبمك ماال؟ أال يفرحك 

سةاع صو�ي؟ أال ��عر قالسعاد  ان؟»  

�ي ال أطيق سومظار».   �ي... لكاه –   «قالطب  يفرح�ي سةاع صوتك، ولكاه

لع ه غضب طارق لمأخر ماال �� ستصال قه أشعراا قةدى لهفمه لسةاع 

ه لها. ولكنه ما لم تدركه ماال حي�اا او أن اذا الاضب �ان ��  صو�اا، وددر حبه

 ينمج هن وساوس تراود «طارق » ق�ن الفياة 
ً
 هارما

ً
واد  امر يصفي وراءه دلقا

واخرى : قأن ماال دد تا�ي هالد�اا قه �� أية خحظة لسبب ما، كةا يعلت ر�ا  

من دب ! لهذا، هادما تأخرت �� ستصال قه قدأ ��عر قالقلق، وأخذ �سمعرض 

 ه�� دلقه. 
ً
ا زاده دلقا �ي دد تؤدي إ�� م�  اذا المأخ��، مةه

ه
دةي  سحمةاالت ال

احة واوحصار القلق، ودد وفسه   من أن ��عر قالره
ً
، قدال

ً
ةمه ماال أخ��ا

ه
وهادما �ل
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ر .   هن أن ي�ور ه�� م�اهره السلبية غ�� امل��ه
ً
، و��ور هل�اا هوضا

ً
يافجر غضبا

اا لم تكن   أ�ه
ه
�ي تمأخر ي�اا ماال هليه، إال

ه
و�الرغم من �ون اذه �� املر  او�� ال

 �سبا  خاردة هن إراد�اا... واكذا، ظ ه طارق ي�ور، ثم سرهان 
ً
املره  اخ��  أيضا

ب خاطره، وتبدي له خال  أسفها هن أمر  ِ
يه
َ
ط
ُ
ف �� هليه، وت ما �ادأ هادما تصفه

  لم يكن لها حول ييه وال دوه .

 ***

ت، قةا تصللها من م�املات ااتفية شبه يومية، م  دلي  من  ة شهور هده سمه

  املقاقالت املمااثر  ااا واااك ه�� تلك ال�هور السمة، ثم داءت هطلة الصيف!

سايرت ماال م  أمها وأخ�اا ووال إ�� لادن �� قداية العطلة، ي�اوت تلك 

يرصة ساوحة لطارق، �عد أن خحق �اا إ�� مدياة الضبا  من أد  سلمقاء �اا 

دون القلق من اوك�اف أمراةا، أو اخلوف من «ديةس» الهيئة أن يلمقطهةا؛ 

يمااو  «الهايد پارك» م  «ر�چينت پارك» ه�� احموا�اةا، دون أن تمةكن أي من 

�ي �اوت تفيض ق�ن ا�جار 
ه
اشة ال اخحديقم�ن ه�� كبح دةاح العاطفة اخجيه

 من اشواق ه�� 
ً
ا غوا كةه  لُيَفره

ً
�ي اتصذ الع�اق تحت �  م�اا مقاما

ه
ة ال امل��اصه

  احضان والقبالت.

ى   �عد يو ، واللقاءات تمكرر، وما يتبعها من اللةسات وم�حقا�اا، ح�ه
ً
يوما

�ي يمودان لها هاد قزوغ شةس �  يو  
ه
قاتت تلك اللقاءات من أمم  ال�حظات ال

دديد... إ�� أن داء ذلك اليو  امل�هود؛ ال�ا�ي من شهر أغسطس من تلك الساة، 
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�، حيث تواهدا ه�� م�ااد  ييلم 
ه
وتأخرت ماال هن موهداا �� ساحة پي�اد�

  «چوست» لپاتر�ك سو�زي وِدمي مور . ومره  أخرى، شعر طارق قالاضب...

–   «ا  رأيَت ما درى؟!» سألمه قحةاسة ظاار ، يور وصولها إ�� امل�ان 

�؛ أما  وايور  شايتسب��ي المذ�ار�ة.  
ه
فق هليه �� ساحة پي�اد� املمه

�ي ال أحب سومظار!».  
ه
 قأو
ً
دا –   «تأخرِت ه��ه يا ماال، وأوِت �علة�ن ديه

ا   �ي لم أشعر قالودت وأوا أشااد أخبار غزو صده –   «آسفة حيا�ي، ولكاه

لل�و�ت!».  

 يا ماال؟! أاذا او هذرك: اخبار؟!».  
ً
ا –   «حقه

رده هل�اا طارق �اضب، دون أن ُيبدي سامةا  ذاته قةا �ان يحدث ه�� 

  اخجاوب ال�ر�� من دز�ر  العر .

د شع�اا! أليس  –   «طارق حبي�ي! دولة هر�ية �ازو دولة هر�ية أخرى، و��ره

؟!».  
ً
 مفزها

ً
اذا خ��ا

�ي ال أسوى هادك 
ه
عك �� �  اذه املده  تحت ال�ةس، وكأو

ْ
ط
َ
–   «املفزع او ل

ز �� العراق و�� ال�و�ت، يهةا ال �عايان هادي أي ��يء!!».  
ُ
 ! ط
ً
شيئا

ك �� 
ه
–   «طارق ! ماذا دااك؟ دلت لك آسفة ه�� المأخ��؛ ثم كيف ��ك

�ي كات سأخرج من وراء أا�� م  
ه
م�اومك هادي �عد �  الذي قيناا؟! ا  �عمقد أو

�ل  ال �سوى هادي أي ��يء؟!».  
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آثر طارق الصةت، ودد الحظ و��  غضب قدأت تجماح حديث ماال ه�� 

غ�� هاد . اسمدار وحو الاايور ، واكمفى قالاظر وحو تة�ال كيو�يد، إله الرغبة 

ه يحلق يوق الاايور  ليصمار �حية دديد  يصي�اا 
ه
 دوسه وكأو

ً
والع�ق، ماس�ا

�سهةه... اد��قت ماال من طارق واضعة ذراهها حول خصره، ثم مالت قرأسها ه�� 

  كمفه.  

ف�ي امر».  
ه
–   «حبي�ي، أوا لن أتركك كةا يعلت ر�ا ؛ مهةا �ل

ه لم  ق هل�اا، ولكاه
ه
عها طارق . لوالة، أراد أن �عل

ه
يادأته هبار�اا... لم يمود

ها املراف ما �ان يصفيه ��  �علم ماذا يقول . كأ�اا س��ت أغواره، وأدركت قحسه

أهةاق وفسه من خوف ودلق! ثمه �عد خحظة هاقر  من المأم  والصةت، أخذاا 

  �� حضاه ودال:

–   «أحبك يا ماال... أحبك كةا لم أحب أي إ�سان آخر من دب  �� اذا 

العالم املجاون ! أوت قحق توأ  رو��!».  

–   «وأوت توأ  رو�� يا طارق !».  

حظة اخحةيةة لم يكن اااك 
ه
ثم تبادال القب  أما  املاره ؛ وكأنه �� تلك ال�

  أحد �� الودود سوااةا.

 ***
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ولكن دوا  اخحال من املحال؛ يسرهان ما د ه اخلالف مره  أخرى ق�ن 

العاشق�ن �� صباح اليو  الما��؛ هادما اتصلت ماال قطارق �� الفادق ل�ي �عمذر 

  هن لقائه �� ذلك اليو  لسبٍب َجِجز هن يهةه، ق  أصاقه قالذاول !

–   «أتودين امل�اركة �� مظاار ؟!».  

–   «حيا�ي، �� ليست أية مظاار ، ق  �� من أد  مااصر  ال�عب ال�و��ي 

ا  الطاغية!».   الذي اْحُم َّ قلده من دب  صده

–   «ومال أالاا وحن وال�وايمه؟! ا  وايقمك أمك ه�� اذا اخجاون؟!».  

–   «�عم وايقت... امر �� غاية البساطة يا طارق . ال أدري ملاذا تجع  ماه 

م��لة؟! ما رأيك لو تأ�ي م�� و��ارك �� املظاار  أما  سفار  العراق؟».  

اا اتفقاا ه�� الذاا  اليو  مل�ااد  ييلم چوست، �عدما تأخرِت  –   «ولكاه

ه��ه البارحة وياتتاا م�اادته!».  

–   «حيا�ي، الفيلم سيبقى �� السياةا. �سمطي  م�اادته �� أي يو  آخر، 

ولكن املظاار  اليو  يق ».  

–   «طز �� املظاار ! ال أر�دك أن ��ار�ي ي�اا!».  

–   «طارق ! ال ��جب�ي أسلو�ك اذا �� المحدث م��! امل�اركة �� املظاار  من 

أد  وصر  ال�عب ال�و��ي هادي أام من م�ااد  ييلم چوست!».  

–   «دصدك أام من لقائي! ملاذا ال تقولي�اا صراحة؟!».  
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  .« 
ً
–   «طارق أوت مافع ، وال أظن أن اخحديث معك ان سي�ون مجديا

 ! م  السالمة!!».  
ً
–   «حساا

و�اذا أو�ى طارق امل�املة م  ماال، واو �� حالة من الاضب تفوق م�يال�اا 

الساققة... يكيف تمجرأ ماال وتل�� موهداا معه من أد  أي ��يء مهةا �ان؟! أال 

ِ  امل�اركة �� مظاار  �ليفة ال 
فضه
ُ
��ماق لرؤ�مه كةا ��ماق او لرؤ��اا؟! أت

ر وال ت�اد  طائ  م�اا ه�� أن ت�ون معه؟!! أي�ار أخذت تجو  خاطره، وأسئلة تمكره

 سةاع روياه �� أية خحظة ليعلن 
ً
تفارده واو ياظر إ�� الهاتف الذي أمامه، مامظرا

ه غ�� مودود... ماال 
ه
، وكأو

ً
هن م�املة اهمذار من ماال... ولكن... الهاتف ظ ه صامما

لم �عاود ستصال قه �� ذلك اليو ، واو كذلك لم يحاول ستصال �اا؛ ي�ان ال 

قد من اتصاذ مودف حاز  يبعث قه رسالة لها تامه هن غضبه ال�ديد م�اا! لم 

يجد طارق سوى ح  واحد... لمَّ أممعمه، ودون إخباراا غادر الفادق، وغادر 

  لادن؛ ق  غادر داره  أورو�ا �لها!

 ***

كأوه �ان قحادة ل�ي َ�ْع�� املحي  اطل��ي، أو قحر الظلةات؛ كةا �ان 

، ل�ي ُيبدي لها احمجاده ه�� ما يعلمه... ه�� هد  
ً
العر  يطلقون هليه دديةا

  سوصياع له... ه�� دعله ��عر قأوه ليس �  ��يء �� حيا�اا!

 هن �  الذين 
ً
ودد �� مدياة ويو يورك املالذ الذي �ان يبمايه، �عيدا

ى يصم�� م  وفسه و�راد  حساقاته... ا  قالغ �� رد  يعله؟ أخذ  �عريهم؛ ح�ه

يتساءل واو يجو  شارع قرودواي؛ أوليس للعاشق حق ه�� مع�ودمه قأن ي�ون 
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 ��اطره أي ��يء اامةامها؟ يه  �عم�� اذه أواوية 
ه
او �  ��يء �� حيا�اا، وأال

ماه؟ «قالمأكيد ال»، أخذ يقا  وفسه؛ يالعاشق مهةا طلب من مع�ودمه، يهو ال 

هه له الع�ق! لو �اوت ماال تبادله ال�عور ذاته،   حقه الذي شرَّ
ه
يةارس إال

لعلةت من تلقاء وفسها �  اذا، وما تركمه �اضب م�اا؛ ومن أد  ماذا؟! من 

؟!
ً
 وفعا

ً
  أد  مظاار  �ليفة لن تجدي أحدا

ى هاد إ�� غريمه قالفادق من �عد تجواله.  الته ح�ه ظ  طارق م  وفسه وتأمه

اه إ�� رسالة صوتية تركها له أحد...   إشار  حةراء �اوت ت��يء الهاتف لما�ه

–   «طارق ! ما الذي يعلمه؟! ملاذا سايرت اكذا يجأ  من لادن دون أن تص�� 

ماال؟! ال تمصور مدى دلقها هادما اتصلت قك �� الفادق وأخ��واا قأوك تركت 

 . أوا �� ال�قة أومظر م�املمك».  
ً
امل�ان! اتص  �ي يورا

  أن تمص  ماال قاقن خال�اا 
ه
لم يمفادأ لسةاع صوت وايف. يقد تود

 من الزمان، 
ً
ى يص�ح قي�اةا. اسمارق امر أسبوها هادما تدرك خطأ تصريها؛ ح�ه

ت �الط�اا! ان يق ، أخذ طارق ��عر  اا �� �ااية امر ر�لت �عدما حسَّ ولك�ه

�ي اسمضايمه الصيف 
ه
اهة الهاتف ليمص  ه�� ال�قة ال قاالرتياح. ري  سةه

مه معها... �ي أ�ات دصه
ه
�ي شهدت م�املة ر�ا  املفادئة ال

ه
  املا��ي، وال

–   «اال يا وايف».  

 قالف�ى الطائر. ما شا  اطفال اذا؟! خالف �سي  م  ماال 
ً
–   «أاال

يجعلك ت�ج من لادن ه�� اذا الاحو؟!».  
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–   «ا  أخ��تك قةا يعلمه؟».  

اا أخطأت �� ��يء».   –   «�عم أخ��ت�ي. و�صراحة، ال أرى أ�ه

ل�ي أوا اخلطأ!».    سمداي  ه�اا ��اا اقاة خالمك، وسمحةه
ً
–   «طبعا

 قأوك أدر  �� م�اا؛ وإن �اوت اقاة 
ً
–   «يا طارق، يا حبي�ي، أوت �علم ديدا

�ي أدول لك رأسي قةام�ى 
، ولكاه خال�ي! املوضوع ال هالدة له قةن ييكةا أدر  إ��ه

الصراحة..».  

–   «�ع�ي أوت موايق ه��..».  

–   «اسةع�ي يا طارق . ماال ليست كأي يما  أخرى . وأوا وهللا ال أدول اذا 

ة قرأ�اا. 
ه
 ماال غ�� قا�� الفميات. ماذ صاراا و�� مسمقل

ً
اا در�ب�ي، ولكْن يعال ��ه

ى ال�ااية. أوا وأوت دد ال  وهادما ت�ون مقماعة قأمر ما ي�ي ال ت��كه، و�س�� ييه ح�ه

ا، ولكن ماال �امم قة�   �امم قةا يجري �� العراق أو ال�و�ت أو أي م�ان آخر �عيد هاه

�ي تؤمن �اا. ه�� 
ه
اذه املسائ ، وترى أن من واد�اا امل�اركة �� القضايا العادلة ال

اا ال تحبك  ة هاداا، أو أ�ه ك أد ه أاةيه
ه
اد  من أد  إثبات املودف. اذا ال �ع�ي أو

�ي رغبت 
ه
اا وددت أن املظاار  ال قالقدر ال�ا�� الذي تر�ده أوت. �  ما �� امر أ�ه

لت لقاءاا معك إ�� يو   ر، ولن يجري ��يء �� ال�ون إن أده قامل�اركة ي�اا لن تمكره

آخر».  

اا �اوت شاوية قاملظاار  ال�ليفة تلك أك�� من رؤ��ي!  –   «مع�ى كالمك أ�ه

وأوا ال يةكن أن أدب  أن أ�ون �� املرتبة ال�اوية!».  
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� هقلك، وال تأخذ  ِ
 قياك و��ن املظاارات! ك�ه

ً
–   «يا أ��، املوضوع ليس تاايسا

املسألة ه�� اذا الاحو! طارق، أوت أام من أن تض  وفسك �� مح  مقاروة م  ��يء 

، ولم أَراا �� حيا�ي مهمةة قإ�سان �اامةامها قك أوت. 
ً
كهذا. أوا أهرف ماال ديدا

عه من  ِ
َضيه
ُ
د�ي، يحسدك هليه �  الااس، يال ت ذي قياك و�ي�اا ��يء دةي ، صده

ه
ال

 كةان! اسةع�ي. ماال 
ً
ا يدك قمصريات أد  ما توصف قأ�اا �ليفة، و�ليفة دده

سوف تأ�ي إ�� القاار  �عد ثالثة أيا  ل�ي تق��ي ااا ققية العطلة. �عال أوت اخر. 

سم�ون يرصة ساوحة للةصاخحة أثااء ودودي».  

 ما درى له 
ً
د طارق قا��  ال تصلو من سستا�ار، مس��دعا –   «القاار ؟!» رده

�� الصيف املا��ي.  

–   «�عم القاار ، و�� يرصة كذلك ل�ي أصاخحك ه�� أ  الدويا �عد الذي 

د هليه 
َّ
ره، ثم أك ِ

ى يز�ح هاه ما قدا من دلق له ما ُيَ��ه  ح�ه
ً
درى .» أداقه وايف مةازحا

مر  أخرى :  

ك م�ماق لرؤ��اا 
ه
–   «خالص، سوف أخ�� ماال قأنه �  ��يء ه�� ما يرا ، وأو

ا يا صديقي، اسمةم  قبا�� ايا  ال�ي لك �� ويو يورك، دون أن تلعب  �� القاار . ايه

؛ إ�� اللقاء».  
ً
قذيلك اااك! وراك در�با

�ي قدأت ق�ن 
ه
وه�� اذا الاحو، ظنه وايف أوه تةكن من إخةاد وار اخلالف ال

ف يق  من لهي�اا، ال أك��!   طارق وماال �� لادن، غ�� مدرك قأوه خفَّ

 ***
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لم تكن اااك حادة للعما  أو املال . اكمفيا يق  قاظر  يةلؤاا سشتياق 

دب  أن يمعاوقا �� ركن خاٍل من الااس، ه�� إحدى شريات يادق المون الاي ، 

، ووره خايت ه�� خالف كمه اشواق 
ً
مصمبئ�ن قليلة دةراا لم يكمة  �عد قدرا

�ن. لم تكن اااك حادة لل�لةات �� تلك ال�حظات 
َ
�ت ه�اا دبالت العاشق �ي ه�ه

ه
ال

سان وال�فم�ن أن تاطق 
ه
اخحةيةة، ق  لم يكن اااك ودت لها. يكيف يةكن لل

  قحرف واحد، و�� م�اولة قةا او أام؟!

 ه�اةا تلك اخللو ، ل�ي 
ً
وصف ساهة مضت دب  أن يأ�ي وايف، داطعا

 أمها دد وصلت إ�� رداة الفادق، وآن ودت سوصراف... 
يص�� اقاة خالمه قأنه

فقا ه�� لقاء 
ه
اي��ق العاشقان ه�� مضض، دون رغبة أي م�اةا، ولكن �عد أن ات

  دديد �� اليو  الما��، هاد حديقة اورمان.

 ***

ة... ِلَم ال أدع  لقصة طارق وماال �ااية سعيد ؟ ما  لديه خاطر  م�حه

ر المار�خ من أد  مالءمة  ِ
املا� ؟ يلن أ�ون قذلك أول من يصادع الااس، وُ�َحوه

ا، ال تحاولوا او�ار! يفي درار  أوفسكم،  ة الداةاء من الااس! ايه رغبات العامه

ون  ة اذين العاشق�ن �عيسة، أليس كذلك؟ توده  ت�ون �ااية دصه
ه
ون أال أومم تمةاه

ة روما�سية مةاثلة،  ى تةاوا أوفسكم ققصه �اةا قاه�ة لألم ، ح�ه أن ت�ون دصه

تنسيكم اةو  حياتكم الرتيبة واخلالية من أية قوادر ل�جةال! ولكن، ال... لن أ�ون 

�ي هاادتكم ه�� الصدق ماذ البداية. 
ه
 لكم كةا يفع  غ��ي، خاصة وأو

ً
مصادها

ذي يةارسه هليكم اخرون، سواء أيعلوا ذلك قجه  
ه
ييكفيكم كم اخلداع ال



 مكتبة الرمحي احمد   مكتبة الكندل العربية

153 

 

 قطب��، 
ً
 مصادها

ً
�ي لسُت إ�ساوا

ه
ماكم أ  �علم! �عم، لن أخدهكم؛ واذا ليس �و

ى  ولكن ل�عوري قال�فقة هليكم من كم اخلداع الذي �عي�ووه ���  يومي، ح�ه

  قاتت حياتكم أشبه قأكذو�ة كب��  مت�اقكة كت�اقك خيوط قيت العاكبوت!

�عم يا أهزائي، لقد اد��قت دصة طارق وماال من �ااي�اا. وال أخفي هليكم 

ة مر  أخرى 
ه
�ي سوف أيمقد إ�� المواص  املباشر معكم، هادما أهيد الدي

ه
قأو

هاا ه�اا �سبب محاولة أحد اؤالء إخفاء �عض  فرَّ
َ
�ي ت

ه
ة ال تاا اساسيه �قطال دصه

ه ليس هليه رديب!
ه
 ماه قأو

ً
ا   امور هاكم، ظاه

 ***

�عددت اللقاءات، وإن لم تكن دةيعها مافرد  قي�اةا؛ يالبعض م�اا �ان 

م  ووال، والبعض اخر �ان قودود أصدداء ماال وأخ�اا املقية�ن قالقاار . لع ه 

ه ا��جم م  أصدداء حبيبمه، ولكنه 
ه
 لو أو

ً
اذا امر ما �ان لُيضايق طارق ك���ا

 أنه ماال �اوت �� غاية الوئا  
ً
ه لم ين�جم. وما زاده حاقا

ه
ذي حدث او أو

ه
ال

وس��جا  معهم! حاول مر  أن يبعداا ه�ام، خاصة هادما أرادوا الذاا  ذات 

يو  مل�ااد  ييلم «�اقور�ا»، ولكن دون طائ . �� مره  أخرى، حاول أن يقاعها 

اا  قالذاا  معه إ�� دار او�را مل�ااد  هرض للفردة السيةفووية املصر�ة، ولك�ه

اا سبق ووهد�ام  د ال�اال»، قحجة أ�ه ِ
آثرت الذاا  معهم إ�� مسرحية «الواد سيه

قالذاا  معهم، ودد تم شراء تذاكر املقاهد امامية ماذ شهر... لم يقما  طارق 

 قالنسبة ملاال...
ً
 معقوال

ً
  �اذا العذر، وإن قدا هذرا

ين رغبا�ام ه�� رغبا�ي!».  
َبده
ُ
، وت –   «أوِت تفضل�ن أححاقك ه��ه
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ك تر�د �  ��يء ه�� حسب اواك، دون مراها   –   «اذا غ�� ححيح، ولكاه

لآلخر�ن!».  

–   «ما الذي تقصدياه؟! أوا أوا�ي؟!».  

ك أوا�ي قالفع ! إن لم �سر امور كةا ��اء 
ه
–   «�� �عض احيان أشعر أو

 �مر خارج هن إراد�ي 
ً
ْ�، وإن تأخرت هليك دليال

ُ
�اضب، وإن لم أر�خ لطلباتك ت�

ر �  ما يعلمه من أدلك، ويق  تاظر إ�� امور  ِ
اة�ي قالمقص��! أوَت ال تقده ت�ه

ب قصاطرك وأهمذر؛ م  العلم  ِ
يه
َ
�ي أط

ه
م من شأ�اا! و�� �  مره ، أوا ال ِ

ه
َعظ
ُ
السلبية، و�

 لقد سئةت!!»  
ً
ا �ي لم أخطئ �� حقك د ! ولقد سئةت! حقه

ه
أو

اا  ه لم �عهداا م�اا من دب ... كأ�ه
ه
ُ�ات طارق من ثور  ماال هليه، خاصة وأو

و  ه�� �  ��يء! شعر قالا�ن، ي�ان ال قد له من أن 
ه
له الل ِ

تبالغ �� تأويبه، وتحةه

ر م�  اذه ال�ور  هليه مره  أخرى ! ى ال تمكره ، ح�ه
ً
 حازما

ً
صذ مودفا   يمه

ه�ن، وأ�سبب لك �� المعاسة، يأوا ال  –   «وهللا، إن كاُت �اذا السوء كةا تده

ك من أي ارتباط �ي. إن رغبت، 
ُّ
�ي أِحل

ه
�ي أتة�ى لك �  خ��، يإو

ه
ص�ي ذلك. و�و

ه
يصل

يباسمطاهماا أن وا�ي �  ��يء ان».  

ا   أدوف ماه، غ�� مقصود، أراد قه يق  إقداء مودف مةه
ً
�ان �اديدا

اا ه�� وشك يقداوه؛  ه هادما تدرك قأ�ه
تقوله، يم��اد  هن ثور�اا العارمة ضده

ه أساء المقدير، ودد تجاوز اخحده املسةوح 
ه
ولكنه طارق �ان ه�� وشك أن يدرك أو

  قه!
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 .» أداقمه ماال، ودد قدأت هياااا تفيضان. �� قاد  امر، ظنه 
ً
–   «حساا

اا تر�د �ادئة املودف، ور�ةا سهمذار ماه، ولكاه سرهان ما أدرك حقيقة  طارق أ�ه

دصداا �عد دةل�اا المالية :  

–   «يلااِه �  ��يء».  

 
ً
ا  ... ا  حقه

ً
ا لم �سةعها ديدا ه ر�ةه

ه
–   «ماذا؟!» لوالة لم يفهم ما دالمه. ظنه أو

اا ال تةا�  إ�ااء هالد�اا قه؟! مسمحي !!   دالت له إ�ه

–   «يجب أن أهود إ�� الفادق. سوف أطلب من وايف أن يأخذ ماك دةي  

ةها  ِ
ه
�ي كمب�اا قص  يدي... رداًء َسل

ه
�ي أرسل�اا إليك، والكروت، والرسائ  ال

ه
صوري ال

له �املة».  

ا سةعه، غ�� مدرك قةاذا يجيب هل�اا...   مةه
ً
–   «ماال...» تلع�م طارق مصدوما

ها 
ه
مسمحي ! ماال ترغب �� تركه؟! كيف و�� �ع�قه؟! كيف واو توأ  روحها؟! لعل

يق  رد  يع  هاقر ، غ�� مقصود ... ر�ةا إن حاول سهمذار، وتطييب خاطراا...  

–   «ماال... ال يجب أن وتسرع... أدصد �� اتصاذ درار دد... دد واد  هليه 

، أشد الاد ».  
ً
غدا

 ... أوت محق. من ايض  أن وا�ي �  ��يء ان... 
ً
–   «طارق، اسةع�ي ديدا

 ودد 
ً
ى ال وافص  غدا ى... وح�ه بقي ه�� ما تبقى من ذكر�ات دةيلة قيناا... وح�ه

ُ
ى و ح�ه

كرااا �عضاا».  

  –   «ماال..».
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�ي لم أيكر م�لك �� اذا امر من دب ، خاصة م  اخلاليات 
ه
–   «ال تحسب أو

 ال أر�د!».  
ً
ا اخذ  �� سزدياد قيناا... ال أر�د أن أكراك يا طارق ... حقه

اقة حديقة اورمان دون  ، واتجهت وحو قوه
ً
ا ثم تركمه دون أن تنمظر ماه رده

، أنه �  ��يء 
ً
ر  واحد ... وااا أدرك طارق، واسموهب أخ��ا

ه
أن تاظر خلفها، ولو مل

  دد اوم�ى م  ماال.

 ***

ائي قوهدي، وحكيت لكم ما حاول طارق  واا دد أوييت لكم يا أهزه

مه م  ر�ا  وماال؛ الفمات�ن اللم�ن ه�قهةا– ه�� حده  إخفاءه هاكم من دصه

 لكم يا أصددائي 
ه
 . كةا أزف

ً
 والحقا

ً
زهةه– قصالف �  من �عرهف هل�ان ساققا

�ي لن أسما  اليو  صف�ي كراٍو هليم، وأم�� هليكم رأسي 
ه
اهزاء ��رى ساره ؛ إذ إو

ة من دديد �قطال ح�ايتاا �� 
ه
�� ما حدث، ق  سأترك اخحكم لكم، وأهيد الدي

 قأنه أحدام 
ً
دا ، �� مقاطع�ام إن شعرت مجده

ً
ي، طبعا اخحاضر، م  إققاء حقه

  يحاول إخفاء ��يء هاكم.
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18 

سلوى 

 من الدكمور طارق 
ً
ى اتصاال  أن أتلقه

ً
يا له من يو  هصيب! لم أتصور أقدا

ي ه�� الدكمور أحةد! إصراره ه�� مقاقل�ي أشعر�ي قاخخج . لم  �عدما وصله رده

ه زمي  �� املست�فى! يوايقت ه�� مضض قأن 
ه
أهرف قةاذا أرده هليه، خاصة وأو

، ال أهلم ما الذي قإم�اوه أن يقوله �� ل�ي يقاع�ي 
ً
ا يزور�ي �� املكمب... حقه

قاملوايقة ه�� مسألة محسومة هادي ماذ زمن! أوا أتزوج من رد  م��وج؟! أ�ون 

  زودة ثاوية؟!! مسمحي !!!

هم �� الهم سواء؛ ال يقدرون ه�� الوياء المرأ  واحد ! كأنه 
ه
يا للردال! �ل

 لزودمه كةا �عيش املرأ  
ً
ا اخلياوة محفور  �� دياا�ام! ملاذا ال �عيش الرد  وييه

ر  ِ
ه
ة لزودها؟! غ�� املل��  م�ام قالدين يقيم هالدة آثةة م  سادطة، واملل��  يفك وييه

قالزواج من ال�اوية وال�ال�ة والرا�عة، ولو �ان ال�رع �سةح له قالزواج من 

خامسة لفع !! آااه... أشعر �� ك��� من احيان قأن اخحيا  من غ�� الردال أك�� 

  راحة قك���...

 ***

ى ال  قدا هليه ��يء من اخخج  أثااء دلوسه أمامي. أخ��ته ه�� الفور، ح�ه

ه ليس من هاد�ي أن أوايق ه�� مقاقلة رد  
ه
ي�ون اااك أي لبس �� امر، قأو
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ه اهم�� موايق�ي ه�� مقاقلمه اسمثااء يبعث ام !  سبق أن تقد  �� وريضمه. ولكاه

  �ان يجب أن أهمذر هن مقاقلمه... غلطة سوف أدي  ثة�اا ه�� ما يبدو!

ه لم  حاولت أن أشرح له صعو�ة املسألة قالنسبة �� وله كذلك، ولكاه

يةاح�ي أد�ى يرصة، و�ادر قاخحديث هن م�اهره وحوي ماذ أن رآ�ي �ول مر  �� 

ه لم �عد يرغب �� م�   ه �ان ممعدد العالدات، ولكاه
ه
سيب املست�فى، وكيف أو

اذا امر؛ إذ أصبح يبحث هن ��يء أهةق، م�  الذي ايمقده ماذ زمن... أظن أنه 

�ن �� املدرسة أو 
َ
ر ! ماذا يحسباا؟ مرااق

ه
اذا الرد  يةره قف��  مرااقة ممأخ

اخجامعة؟! حب من أول وظر ، وغرا ، وايا !! لكن... لكن إصراره ومحاولمه 

�ي 
ه
اخح�ي�ة م�� دعال�ي... دعال�ي أشعر قال�فقة هليه. اخحق يقال، واو أو

ه �ان يصاطب�ي ق�  اح��ا ، ولم يمجاوز حدوده 
ه
تلةست الصدق �� هينيه؛ كةا أو

ه صادق �� م�اهره وحوي، أو ه�� اد  يموام ذلك؛ أو 
ه
م�� ه�� اطالق. لعل

ر�ةا يةره قةأزق �� حياته م  زودمه دعله يرغب �� سرتباط �ا��اا. ولكن، إن �ان 

ى يرتاح؟ ولو أن الطالق أمر صعب ه�� اطفال،  امر كذلك، يلَم ال يطلقها ح�ه

ولكاه �� �عض احيان ي�ون اخح  ام�  هادما يص  اخحده ق�ن الزود�ن إ�� 

ه وحده، وال شأن �� �اا. ة حال، اذه مسألة تصصه   مداه... ه�� أيه

–   «أشكرك ه�� صراحمك... �� اخحقيقة، أوا ال أهلم ماذا أدول ! أوت يادأت�ي 

قة�اهرك الرديقة... ال أهلم إن كات أسمحق �  اذا... ولكن... تبقى مسألة 

اقة قيوت».   زوادك... ال أر�د أن أ�ون خره

. 
ً
ا   حاولت أن أهمذر له ���  رديق، ولكاه �ان مصره
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–   «لن ت�و�ي كذلك ه�� اطالق».  

–   «كيف؟ أوَت م��وج ولديك أقااء».  

 . �� رأسي، 
ً
ا –   «أهلم، ولكن �  ��يء يةكن إيجاد ح  له إن �ان الداي  دو�ه

؟ وا  ��عر�ن 
ً
اته مع�ى هةيقا السؤال اام او: ا  اوجذا�ي وحوك يحة  �� طيه

أوت قا�مر ذاته؟».  

، ال أشعر وحوه قأي اوجذا  �وه رد  م��وج! امر 
ً
قةاذا أديبه؟! ال طبعا

  قالنسبة �� محسو ! ملاذا ال ير�د أن يفهم؟!!

ك م��وج... اذا امر اخ�� من  ، ولكاه
ً
–   «أوت رد  واجح، وتبدو لطيفا

املف��ض أن يجعل�ي أحسم أمري ماك، ولكن..».  

 ما يةاعِك من الريض، أليس كذلك؟».  
ً
–   «ولكنه شيئا

ل  مر  أخرى داطع�ي، دون أن يةاح�ي يرصة للرد هليه، ق  ح�ى إوه ُيؤوه

  كالمي ه�� غ�� معااه!   

ي اذا الرد ال�جيب!   –   «ال أهلم.» ال أهلم كيف خرج م�ه

–   «دهياا ومعرف ه�� �عض. ال أطلب ماك إداقة صر�حة ان ه�� سرتباط 

اا كذلك ومحدث ه�� 
ه
 . وإن �ان يااسبك، لعل

ً
�ي، ولكن دهياا ولمقي ه�� الاداء م�ال

ى أ�عرف هليك  ى تمعر�� ه��ه أك��، وأوا كذلك ح�ه الهاتف. أهطي لافسك يرصة ح�ه

أك��. م�  اذه امور ال ينب�� لها سسم�جال».  
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؟ يكر  المعدد ال 
ً
–   «ولكن، ما يائد  �  اذا إن كات أهلم وف��ي ديدا

ق زودمك من أد��».  
ه
طل
ُ
 أن ت

ً
�ي لن أدب  أقدا

ه
تروق �� ه�� اطالق، كةا أو

ي، ولكن دون  حاولت دااد  أن أو�ح له يداحة امر الذي يطلبه م�ه

 لهذا 
ً
 ال أهلم قةاذا أديبه. لم أَر �� حيا�ي إصرارا

ى قته ددوى ... لقد أراق�ي ح�ه

�ي آخر امرأ  �� الودود! ملاذا ال يبحث هن امرأ  أخرى ل�ي ي��ودها 
ه
اخحد، وكأو

ي أن أيكر �� ما داله، ثم  و���ك�ي وشأ�ي؟! لكنه الذي كات أخ�اه حص ... طلب م�ه

�ي وايقت ه�� طلبه 
ه
ى وكة  حديثاا! امل��لة أو  ح�ه

ً
طلب لقاًء آخر ه�� الاداء غدا

�ي شعرت قاإلرااق، وأردت أن أو�ي اخحديث معه قأي 
دون أن أهرف كيف؟! أظاه

 هادما ألقاه �� املره  القادمة يجب أن أحسم امر، وأدولها له 
ً
ش� ... لكن حمةا

.«!! 
ً
  صراحة: «ال! لن أتزودك أقدا

 ***

ة لالس��خاء... قحادة لمصفية ذا�ي... من حسن اخحظ أنه  أوا قحادة م�حه

 �عد 
ً
ص  ان وأحجز لاف��ي موهدا

ه
اخح ه مموير، و�� ممااول اليد: «السپا»! سأت

اا من مم   الع�اء. لكم أشماق للمدليك قاخحجر الساخن! ثم أتبعه �عالج للب�ر ! إ�ه

  اخحيا  القليلة املموير  للةرأ  ااا �� الر�اض.

�ي وضع�اا يوق الطاولة �رى من الذي 
ه
رُِج ااتفي اخجوال من حقيب�ي ال

ْ
أخ

�ي تأتي�ي �� م�  اذا الودت، يور دخو�� إ�� 
ه
ص  ه��ه ان... ال أحب امل�املات ال يمه

  امل��ل من �عد الدوا ... اذا سلةان.

–   «اال حبي�ي».  
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–   «ماما، أحماج مساهدتك».  

 حبي�ي».  
ً
–   «خ��ا

، و�حادة �حد ل�ي �ساهد�ي �� املرادعة».  
ً
–   «هادي اخمبار دين غدا

–   «أين إخوتك؟ ملاذا ال تطلب من أحدام املساهد ؟».  

–   «طلبت، لكن �لهم م�اولون ... ماما پل�� مةكن تذاكري �� أوت؟».  

–   «ماذا هن قاقمك؟».  

–   «دال �� أ�لةك. مةكن آتيك �عد ساهة، ه�� صال الع�اء».  

ي، وال ير�د تحةه  مسؤولي�ام!   ذلك الوغد! يأخذ اوالد م�ه

 اخل��».  
ه
م قاقمك، وإن شاء هللا ما يص�� إال

ه
 أ�ل
ً
 حبي�ي. ده�ي أوال

ً
–   «مهال

ه يأخذ قاله من اوالد، و�محة  
ه
 لهذه املهزلة! إما أو

ً
ا ال قد أن أض  حده

مسؤوليا�ام �اية، قةا ي�اا املذاكر ، أو �سةح لهم قالعيش م��! ولكنه اذه 

ى ال   » للضا  ه��ه ح�ه
ً
سزدوادية �� المعام  ال تص�ح! الوغد �سمصدمهم «كرتا

ه ال يقدر ه�� تر�ي�ام وسامةا  �ام!
ه
 أو
ً
  أتزوج، واو �علم ديدا

اله امل�جه  هادي تحت اسم: «غلطة هةري ».   أضا  ه�� ردم دوه

–   «�عم.» يأتي�ي صوته البايض من اخجاوب اخر.  

، و�حادة ملن 
ً
–   «سلةان �لة�ي دب  دلي . لديه اخمبار �� ماد  الدين غدا

�ساهده».  
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ى الساهة  –   «أهلم. لقد أخ���ي، وسةحت له قامل��ء إليك، والبقاء ح�ه

ال�اماة».  

–   «وملاذا ال �ساهده أوت؟ ألست أقاه، واو ان معك �� قيمك؟!».  

–   «أوا م�اول ان. ال أسمطي ».  

 كةان!».  
ً
ا –   «وأوا كذلك م�اولة، وم�اولة دده

 يدرس قةفرده. او ان �� الصف 
ً
–   «خالص. إن كات م�اولة، إذا

  .« 
ً
 صا��ا

ً
السادس، ولم �عد طفال

ه اقاه!
ه
  مام�ى هد  املباال ، وال كأو

–   «لو لم يكن سلةان قحادة للةساهد  ملا طل�اا! ماده  الدين �� اك�� 

صعو�ة هاده، أ  أوك ال �علم؟!».  

–   «سلوى، ترا�ي م�اول، وليس لدي ودت للةهاترات! إن كات ترغب�ن �� 

ى الساهة ال�اماة. وإن كاِت ال  املرادعة معه يأتيك ان، و�بقى معك كةا دلت ح�ه

  .«! 
ً
ترغب�ن، يهذا شأوك. أوا ال أيرض هليك شيئا

؟! يا لها من وكمة املوسم!!
ً
  ال تفرض ه��ه شيئا

 ! سوف أل�� دةي  ترتيبا�ي الليلة ل�ي أساهد 
ً
 يا سعود! حساا

ً
–   «حساا

اقاك �� املرادعة لالخمبار!».  

–   «او اقاك أوت كذلك، أ  أوك �سيت؟».  
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–   «م  السالمة!!».  

ال يودد أحد �� اذا ال�ون �سمطي  وريز�ي كةا يفع  اذا الوغد! �اوت 

  أك�� غلطة �� حيا�ي هادما تزودمه!!

 ***

ا سلةان حبي�ي؛ اذكر �� مره  أخرى ووادض اسال ، ولكن دون خطأ».   –   «ايه

–   «ال�رك �� هباد  هللا... ال�حر... معاووة امل�رك�ن ه�� املسلة�ن... من 

اهمقد أن غ�� ادي الا�ي أكة  من اديه... اهراض هن دين هللا، م�  سهمقاد قأن 

ارض تدور حول ال�ةس».  

–   «ماذا؟! سلةان حبي�ي من أين أتيت �اذا الكال  الفارغ؟! اذا ليس �� 

املا�ج».  

 ارض تدور 
ه ال يجوز القول إنه

ه
–   «اسماذ إقراايم معلم الدين... دال لاا إو

�ي تدور حول ارض».  
ه
ه يصالف القرآن. ال�ةس �� ال

ه
حول ال�ةس، �و

–   «حبي�ي اذا اراء... ال تودد �� القرآن آية تقول قدوران ال�ةس حول 

ارض».  

ه �� أغ�� مدرسة 
ه
يا إل�ي! ما اذا الذي يمعلةه الولد �� املدرسة؟! املصيبة أو

ة �� الر�اض، وَ�ْدُرس �� مساراا الدو��!!   خاصه

–   «�ع�ي اسماذ إقراايم يكذ  هلياا؟».  
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–   «ال حبي�ي، او لم يكذ ، ق  أخطأ... او غلطان».  

 و�صطئ؟».  
ً
–   «لكن ماما، كيف ي�ون أسماذا

–   «حبي�ي، �  إ�سان داق  �ن يصطئ، وكذلك اسماذ إقراايم».  

ه لم يصطئ �� أشياء أخرى دالها لاا �� الدرس؟».  
ه
، كيف أهرف أو

ً
–   «إذا

ال حول وال دو  إال قا� الع��ه العظيم! ال أهلم من أين خرج �� اذا اسماذ 

�ي وادصة!!!
ه
  إقراايم او اخر؟!! كأو
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19 

سعود 

ال أهلم كيف اسمحةلت اخحيا  معها طيلة ساوات زواداا! ال ��يء ��ج�اا، 

ى ان، �عد  ر، و�عمقد أن اخجةي  يجب أن ي�وووا ران أمراا! ح�ه ي�ي دائةة المذمه

ص  �ي، وتمطلب  ي حيا�ي ه�� حسب اوااا... يجأ  اكذا تمه
ه
َة��

ُ
الطالق، تر�د أن ت

ي مساهد  سلةان �� دراسمه ��اا م�اولة وال �سمطي  مساهدته، وكأنه ال 
م�ه

ه هادما أخ���اا قا��اا��، وأنه سلةان يجب أن 
ه
حيا  �� أوا، وال م�اغ ! واد�� أو

، من 
ً
رت أن �ساهده. إذا  غضبت، ودره

ً
 صا��ا

ً
ه لم �عد طفال

ه
�عمةد ه�� وفسه �و

ة�� ه��ه درارا�اا، 
ُ
اا يق  تر�د أن ت ��، ولك�ه اا ليست م�اولة كةا تده الوا�ح أ�ه

�ي أحد اطباء املمدر��ن هاداا!
ه
  وكأو

 
ً
شارع المحلية مزدحم كةا �� العاد  �عد الع�اء... إن شاء هللا أدد مودفا

�ي 
ه
ى ال أضطره إ�� امل��ي مساية �� اذا اخجو البارد... كأو

للسيار  أما  املق�ى ح�ه

اا سيار  حةد العبد القادر. ال أدري ملاذا  ملحت سيار  ي��اري �اليفورويا زرداء. أظ�ه

 
ً
اش��ااا زرداء؟ الف��اري ليست ي��اري إن لم تكن حةراء... اا دد وددت مودفا

اوي، ثقي    أتة�ى هد  توادد ذلك الدكمور اخجده
ً
ا ليس قبعيد هن املق�ى... حقه

ة وأنه ال أحد غ��ه  الظ . ال أدري ما الذي دع  «وايف» يدهوه إ�� املق�ى، خاصه

، ال أحب أسلو  يرض ا�لاص اذا ه�� اخر�ن. من 
ً
ا ين�جم معه؟! حقه

 معاا الليلة.
ً
 ... إن شاء هللا ال ي�ون مودودا

ً
ه ال يحضر ك���ا

ه
  حسن اخحظ أو
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 ***

اا مجرد رغبة حيواوية و�قو   –   «ا  يودد حب حقيقي �� اذه اخحيا ، أ  أ�ه

ا�سان قماليفها قأكذو�ة ذلك املصط�ح امل�ام؟»  

ة وأوا ق�حبة  ال أدري ملاذا خطر ه�� قا�� اذا السؤال ال�جيب، خاصه

  سلطان �� املق�ى.

 ه�� غفلة. يبدو أن العروسة اخجديد  دد يعلت 
ً
–   «كأوك أصبحت ييلسويا

معك اياهي !».  

، �� م�  اذه ال�حظات أشماق إ�� وايف، يهو الوحيد من ق�ن 
ً
ا حقه

  أصددائي الذي أسمطي  إدراء حوار معه ييه ��يء من العةق!

–   «ال ييلسوف وال يحزوون . �� مجرد خاطر  طرأت ه�� ذا�ي».  

ك لم تص���ي، كيف وددت أ  هبد هللا و�ضاه�اا؟».   –   «ولكاه

–   «قضاه�اا؟! أوت �علم قأ�اا خاطبة، وليست تادر  مصدرات!».  

–   «كالاةا سواء يا هز�زي، كالاةا سواء».  

  –   «كيف؟».

  .« � ِ
–   «لن أديبك... يها دد داء من لديه اداقات هن دةي  أسئلمك املَح�ه

لقد حضر وايف، واذا صديقه الدكمور معه... ال قأس، يةن أد  ه�ن 

  تكر  مدياة.
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ا يا شيخ سعود، اطرح سؤالك العةيق  –   «اال وايف... اال دكمور طارق ... ايه

ه�� وايف».  

–   «سؤال هةيق؟ همَّ تمحدثان؟»  

سسمارا  يبدو ه�� وده وايف، وإن كات أحسبه ال يأخذ كال  سلطان 

 ه�� محة  اخجد، خاصة هادما ي�ون �� املق�ى؛ يهذا م�ان اللهو واملزاح، 
ً
دائةا

  وليس م�ان اسئلة العةيقة.

 كيف يصبح سلطان ه�� آخر اللي ».  
ً
دا –   «ال تأخذ �� قالك. أوت �علم ديه

 ه�� سس�ازاء 
ً
ا أطلقت �حكة شارك�ي ي�اا اخجةي ، ولكنه سلطان قدا ُمصره

  �سؤا��.

–   «اخ �ان �سأل هن اخحب ومعااه. يبدو وكأوه دد ود  �� شراكه 

املسك�ن!».  

�ح�ات أخرى، ولكن اذه املره  من دون الدكمور الذي– ه�� ما يبدو– 

  است�اره املوضوع.

–   «اخحب؟ ماذا هن اخحب؟».  

ه إ�� طارق،  –   «ال ُيف�ى ومالك �� املدياة. أي سؤال هن اخحب ال قد أن يودَّ

يهو أك��وا خ��  �� م�  اذه املسائ ».  
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ال أدري ملاذا غةز وايف صديقه الدكمور �عد أن يرغ من دةلمه! يبدو وكأن 

ق قاملوضوع املطروح.
ه
ة ما تمعل   قي�اةا دصه

ى تأتيك اداقة هاه  ا يا سعود... ألِق �سؤالك اخلط�� مره  أخرى، ح�ه –   «ايه

اح القلو ».   من دره

–   «ا�َس ... دهاا ومحدث �� أمر آخر».  

–   «ال وهللا! ال قد أن تطرح السؤال!»  

أه��ه قصدادة سلطان، ولكنه خلطه �عض احيان ما ق�ن اخجده والهزل 

يلة من «رزالمه»:
ه
ى «أيمك» الل   يضايق�ي... أمري �، سأطرح السؤال ح�ه

اا مجرد  ، أ  أ�ه
ً
–   «كات أ�ساءل دب  مجيئكةا إن �ان ل�حب ودود يعال

خراية اقمدهها ا�سان ه�� العصور من أد  الماطية ه�� رغبة دنسية ال ير�د 

؟»  
ً
سه��اف �اا، من قا  اخخج  م�ال

–   «ما او �عر�ف اخجاذقية؟ ما او �عر�ف السعاد ؟ ما او �عر�ف اخحب؟ 

 اخحب مودود، 
ً
اااك أمور ��عر �اا، تدركها، ولكن ال �سمطي  �عر�فها. لكن حمةا

 ماذا �س�ي ذلك الراق  ق�ن ا  
ه
واو أ�عد ما ي�ون هن مجرد رغبة دنسية، وإال

وطفلها؟ اخ وأخيه؟ أليس او اخحب؟».  

اح القلو ؟!».   –   «ألم أد  إن اداقة ساجداا هاد دره

�ي ال أتحدث هن اذا الاوع من اخحب؛ ق  أدصد الع�ق والارا ».   –   «ولكاه
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ة.  –   «أظنه أن الع�ق دردة من دردات اخحب؛ دردة أهةق، وأك�� ودداويه

أما الرغبة اخجنسية ي�ي غر�ز  حيواوية مودود  �� ا�سان من أد  اسمةرار 

الاوع، وال هالدة لها قاخحب أو الع�ق، والدلي  ه�� ذلك دص  اخحب العذري . 

ديس ه�ق لي�� دون ودود رغبة دنسية».  

� الاجدي. طعةه حلو ولذيذ، ولكن سرهان ما 
ه
كال  طارق يذكر�ي قاملَح�

عر قالمصةة ماه... إن لم ��عر ديس د  قرغبة دنسية وحو لي��، يهذا ليس 
ْ
�
َ
�

�ي تحكم، 
ه
ه �ان �عا�ي من ججز دن��ي! �عم، الار�ز  �� ال

ه
له سوى تفس�� واحد: إو

  و� ه ما هدا ذلك مجرد اراء!
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20 

طارق 

ى ال  أومظراا قةطعم املست�فى، �عد أن أتيُت دب  املوهد قر�  ساهة ح�ه

أتأخر هل�اا، ول�ي أخمار طاولة مااسبة �عيد  هن املدخ ، ولكن �� مود  غ�� م��ٍو 

 أن 
ً
ات دل�ي تتسارع م  اد��ا  موهد مجي�اا. أهلم ديدا

ه
ى ال ي��� ال��اات. دد ح�ه

 �
ه
اذا اللقاء او الذي سوف يحسم هالدماا! أشعر قاخلوف؛ ق  أشعر قالقلق... لع�

أشعر قاخلوف والقلق �� الودت ذاته! البارحة سأل�ي صديق وايف، سعود، هن 

مع�ى اخحب، وإن �ان له ودود؟ ال أدري إن �اوت إداق�ي دد أداعمه، ولك�اا 

 او كذلك، وليس 
ً
أداعم�ي أوا. أظن أن ما أشعر قه وحو سلوى او اخحب... ق  حمةا

ر�ي قةا شعرت قه وحو ماال ور�ا  
ه
مجرد غر�ز  حيواوية. ما أشعر قه وحواا يذك

؛ م  
ً
 . ��يء غر�ب يعال

ً
من دبلها؛ واو ما لم أشعر قه تجاه أي امرأ  أخرى الحقا

�ي أشعر كةا لو كات أهريها ماذ زمن 
ه
 أو
ه
ات دليلة، إال �ي لم ألمِقها سوى مره

ه
أو

  �عيد!

 
ً
ت... ال قأس، يلع ه طارئا داء املوهد، ولم تأِت �عد... ه�ر ددائق أخرى هده

دعلها تمأخر. يجب أن ألمةس لها العذر... ر�  ساهة، اا �� دد داءت! تبدو �� 

نت من أد  اذا اللقاء؛ هالمة  َز�ه
َ
اا ت غاية اخجةال واوادة! من الوا�ح أ�ه

!! 
ً
ا عة دده عة! ق  م�جه   م�جه

 مزدحةة».  
ً
ا –   «آسفة ه�� المأخ��، ولكن العياد  �اوت دده
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 كهذا؛ املهم أوك أتيت... تبدين �� غاية اخجةال».  
ً
–   «ال قأس. تودعت شيئا

  أواولها ورد  قيضاء... يبدو هل�اا اخخج  وسرتباك أثااء تااولها.

  .« 
ً
–   «أووه... شكرا

–   «أخ��ي�ي، كيف �ان يومك؟».  

ى   ح�ه
ً
ال أر�د أن أدخ  �� املوضوع مباشر ... ال قده من كسر اخحوادز أوال

  ��عر قالراحة �� المحدث م��.

ون ه�� دبول  –   «ال �سأل! هياد  مزدحةة كةا �� العاد . ال أدري ملاذا ُيصره

�ي ال أسمطي  
ه
هدد من املر��ى أك�� قك��� من ددر  استيعا  العياد ! الاتيجة أو

ه من الودت... م  اسف، ادار  �  اةها الكم وليس  إهطاء �  مر�ض حقه

اخجود ».  

–   «ملاذا لم تطل�ي من مسؤول املواهيد سل��ا  قالعدد املصص  من املر��ى 

�� العياد ؟».  

 ثم ال يفع  أي ��يء غ�� 
ً
ا  �عد�ي خ��ه

ً
ه دائةا –   «طلبت ماه أك�� من مره ، ولكاه

الذي ير�ده».  

–   «قإم�اوك ري  املسألة إ�� الدكمور وليد الفديوي، املدير الط�ي، من أد  

ح  امل��لة».  

–   «أهلم، ولكن ال أر�د الدخول �� م�ا�  م  ادار ».  
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ى إن اسمجاقوا لطلبك، يسَيِق ه هدد املر��ى �� العياد   –   «معك حق... ح�ه

الواحد ، ولكن حي�اا دائةة سومظار سمطول، ودد يطالبووك قفمح هياد  أخرى ».  

ياا كده ه�� حالاا أيض ».  
ه
–   «أليس كذلك؟ خل

ه من ايض  
ه
اا ت�لةاا هن م�ا�  العة  قةا ييه الكفاية... لعل

ه
أهمقد أو

  ان �اي�� مسار اخحوار.

–   «وكيف حال اقااء؟».  

–   «قص��، اخحةد �».  

–   «أوت لديك أر�عة أوالد، أليس كذلك؟».  

–   «�عم. صاخح، وهبد العز�ز، ويهد، وأصارام سلةان».  

 لديك أر�عة 
 أنه
ً
ن أقدا –   «هللا يحفظهم لك. الذي يراك ال يةكن أن يصةه

أوالد... تبدين أصار قك��� من سن ار�ع�ن».  

ى أدركت اخلطأ الفادح الذي  أخ! غلطة كب�� !! يةا كدُت أو�ي اخجةلة ح�ه

اا، ووز�اا!!  : س�ه
ً
  ودعت ييه! أمران ال يجب ذكراةا للةرأ  أقدا

ي؟».   –   «وكيف هريَت س�ه

�ي أملح اقتسامة تحاول 
ه
ال تبدو غاضبة و�� �سأل�ي، ق  مادا�ة. كأو

  إخفاءاا.

  .«.. 
ً
ك صا��  ددا

ه
–   «أوا آسف... دصدت أن أدول إو
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ي؟».   ا، أخ���ي، كيف هريَت س�ه –   «ال تحاول ال�ار  من السؤال... ايه

اا ��اكس�ي... اخحةد �!   أظهرت اقتسام�اا... �� ليست غاضبة، ولك�ه

–   «الدكمور أحةد أخ���ي».  

–   «يا و�  الدكمور أحةد! أال �علم أن سنه املرأ  سر هظيم ال ينب�� اي�اء 

قه �يه أحد؟! خاصة ل�ل  يرغب �� سرتباط �اا!».  

ت�حك، وأ�حك معها. ��يء دديد هلةمه ه�اا للمو؛ �� خفيفة الظ . 

�ي أملح �� حدي�اا دبول يكر  
ه
 ... كأو

ً
«خصلة» دةيلة أح�اا �� النساء... ولكن، مهال

  سرتباط �ي؟! أو ه�� اد ، هد  ريض امر قاملجة ؟!

ذي �� دلبه ه�� 
ه
ب، وال –   «أردو أن �عذري الدكمور أحةد. او إ�سان طيه

لساوه».  

–   «ال تص���ي هاه! أهلم كم او طيهب. وم  اسف، الك���ون �سمالون اذا 

امر ييه، وليست آخرام ليليان!».  

  –   «ليليان؟».

ن تمحدث؟   هةه

 
ه
–   «اذه مةرضة لبااوية �عة  م�� �� العياد . تفهم �� �  ��يء إال

المةر�ض!».  
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�ي صاديت مةرضة لبااوية �� املست�فى. 
ه
مةرضة لبااوية! غر�بة، ال أذكر أو

�ي �سة  ه�اا دون أن 
ه
يبدو أن اللبااويات ااا �� املست�فى أشبه قال�ائعة ال

ق م�اا.  يممحقه
ً
  تلةسها وادعا

ئة لهذه الدردة؟».   –   «أ�� سيه

جها؛  د�ي، ال يودد هاداا أي مؤا  سوى دةالها و�ااه –   «ق  وأك��! صده

ه تمه �عيي�اا �� هياد  دراحة المجةي ! لع ه ادار  أرادت لها أن ت�ون 
ه
ولذلك يبدو أو

وادهة هياد  دراحة المجةي ، ه�� سبي  الدهاية!».  

اا كذلك تجيد المعليقات الساخر   سلوى ليست يق  خفيفة الظ ، ولك�ه

�ي أحلم! يه  يةكن المرأ  م�لها أن ي�ون 
ه
اا املرأ  امل�الية!! قتُّ أهمقد أو الذكية! إ�ه

  لها ودود �� أرض الواد ؟!

–   «مهةا �اوت ليليان اذه دةيلة، ييسمحي  أن ت�ون أدة  ماك».  

اا شعرت قاخخج . ي اخجةلة ���  هفوي ... أظ�ه   خردت م�ه

–   «ثاوك يو..».  

، وأال أودي  اكذا.
ً
ي دليال   خحظات صةت... لقد أحرد�اا. �ان ينب�� �� ال��وه

 م�لك، أية امرأ  
ً
 مهذ ، وأوا واثقة قأن �لصا

ً
ا –   «طارق ... أوت رد  دده

  .« 
ً
هادلة تمة�ى سرتباط قه، لو لم تكن م��ودا

 لوايقت ه�� سرتباط �ي؟».  
ً
–   «�ع�ي لو لم أكن م��ودا
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ئ يه�ي. أوا ال أطالبك قاالوفصال هن زودمك! ولن أدب   ِ��
ُ
–   «أردوك، ال �

 قة�  اذا امر!».  
ً
أقدا

ذي أحاول إيصاله لك او أن حكةك 
ه
–   «لم أدصد ما ذاب إليه هقلك. ال

 ه�� �لصه، ومدى 
ً
 يدك للزواج يجب أن ي�ون دائةا

ً
ه�� من يمقد  إليك طالبا

 أ  ال... ال تؤاخذي�ي �� ما 
ً
توايقه معك، وشعورك وحوه، وليس ه�� �ووه م��ودا

ك سبق وتزودت من �ل  لم �سبق له الزواج من دب ، واوظري  سأدوله، ولكاه

كيف آلت امور قياكةا».  

اا ��عر ���يء وحوي، ولكنه يكر�اا املسبقة هن سرتباط  من الوا�ح أ�ه

��ل  م��وج يجعلها تجاح للريض دون تفك��! ال قده من كسر اذا اخحادز! أن 

�ي م��وج؛ قالرغم 
ه
تريض�ي ل�ل��ي اذا هادي أاون من أن تريض�ي يق  �و

! 
ً
  من �و�ي ال�ل  ا�سب لها، واك�� توايقا

 ماطقي، ولكن..».  
ً
ا –   «وهللا أوا يااةة دصدك، وكالمك دده

–   «ولكن ماذا؟».  

  .«! 
ً
ا –   «امر ه��ه صعب؛ ق  صعب دده

–   «أوا وهللا هارف يا سلوى، ولذلك �ان طل�ي ماك البارحة أن �عطي وفسياا 

يرصة للمعارف؛ ول��ى إن �ان أمر ما سين�أ قيناا دد �سمحق الم�حية».  
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–   «ولكن، ما الفائد ؟ إن ارتبطاا قبعض، و��أ ��يء قيناا كةا تقول، 

يسي�ون الفراق أصعب! ملاذا ال وحسم امر من البداية دب  أن ين�أ اذا ال��يء 

الذي تمحدث هاه؟!».  

–   «دصدك الهرو  دون موادهة حقيقة م�اهروا! وا  اذا ح  �� وظرك؟ 

ين سرتباط ��ل  ال تر�طك قه  �ي تر�دي�اا لافسك؟ ا  توده
ه
ا  اذه �� اخحيا  ال

أي هاطفة، يق  �وه غ�� م��وج؟!».  

–   «ال أهرف... كالمك يز�د�ي ح��  ه�� ح���ي... طارق، ملاذا ترغب �� الزواج 

ه�� زودمك؟ أال تص��ى من َرده  يعلها، وَرده  يع  أقاائك؟».  

أظ�اا قدأت تل�ن... سؤالها هن رد  يع  زود�ي وأقاائي يامه هن ذلك! هظيم 

، لقد قدأ اخحوار معها �سفر هن وتيجة َمْرُدوَّ !!
ً
ا   دده

 كيف أ�عام  معهم؛ املهم أن 
ً
دا –   «د�� أمر زود�ي وأقاائي ��. أهلم ديه

توايقي أوت».  

ي صعب!! ال أهلم كيف وايقمك  –   «أوايق ه�� ماذا يا طارق؟! ما تطلبه م�ه

ه�� اذا اللقاء. ما �ان يجب أن أوايق..».  

ك وايقِت، واذا يدله ه�� ��يء».   –   «ولكاه

اح دلب».   ث م  ياان، وليس دره �ي أتحده
ه
–   «أوت �ل  حالم. كأو

  .« 
ً
احا –   «أوا �� اص  ياان، دب  أن أ�ون دره
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تاظر إ��ه قاسمارا ، دون أن تفهم دصدي من تلك العبار ... ه��ه أن أو�ح 

  لها مع�ى ما دلُمه.

–   «قدأُت أ�علم العزف ه�� الپياوو ماذ سن مبكر . �ان طةو�� أن أصبح 

، وأدو  العالم م  الفرق العاملية، ولكن سرهان ما أدركت أن ليس �  
ً
 مح��يا

ً
هازيا

 للمحقق؛ وذلك اخحلم ه�� وده المحديد غ�� داق  �ن يمحقق �� قلد 
ً
حلم داقال

اا حرا ».   �السعودية، ال يزال الك���ون ياظرون ييه للةوسيقى ه�� أ�ه

�ي هادما كات صا��  طلبت من أ�ي 
ه
–   «أوت �عزف ه�� الپياوو؟! ا  �علم أو

ه ريض. ه�� اد ، أوت �علةت كيف �عزف».  
أن ����ي �� پياوو، ولكاه

–   «ححيح... ��يء أيض  من ال ��يء».  

فت م  م�اغ  اخحيا  
ه
–   «وا  ما زلت �عزف ه�� الپياوو، أ  أوك تود

والعة ؟».  

 ه�� العزف �  يو ، ولو ملده  ددائق».  
ً
–   «ق  ما زلت حر�صا

 ! وماذا �عزف؟».  
ً
ا –   «حقه

–   «أغلب املقطوهات الكالسيكية ال�ه�� ، و�عض البلوز، واخجاز».  

اا تحب املوسيقى م���. أسئل�اا تامه هن ذلك. أوا سعيد �نه  من الوا�ح أ�ه

 آخر، من �عد وقاش مسألة زود�ي وأقاائي. اخحديث هن 
ً
اخحوار أخذ مسارا

اا  اامةامات م���كة أيض  قك��� �� اذه املرحلة اخحردة. أامه ��يء �� املوضوع أ�ه
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ه ال يزال اااك أم ... 
ه
ا �ع�ي أو لم �اادر �عد امل�ان... �� ما زالت دالسة أمامي، مةه

اا دد تل�ن �� ال�ااية! ا �ع�ي كذلك أ�ه   ومةه

 ***

ا قالودت... ال أهلم كيف حدث اذا! ال  ساهمان مضما دون أن ��عر أي ماه

ذي دعلاا �سمةم  قحديث 
ه
ه س��جا  املمبادل ال

ه
يودد لدي أيه تفس�� سوى أو

ثم�ي  داا �مور هده  من �عد اخحديث هن املوسيقى؛ ق  حده �عضاا دون مل ! تطره

 ارض تدور 
ه ال يجوز سهمقاد أنه

ه
ذي أخ�� اق�اا الصا�� قأو

ه
ى هن ُمعلم الدين ال ح�ه

ه ممعلم، و�� القرن 
ه
حول ال�ةس! ��يء مذا  أن �عمقد إ�سان من املف��ض أو

�ي تدور حول ارض! ألم تحسم اذه املسألة 
ه
الواحد والع�ر�ن، أنه ال�ةس �� ال

ماذ القرون الوسطى؟! أال يزال أحد �� اذا العصر يفكر �اذه الطر�قة املمصلفة؟!! 

وا اخحديث إ�� 
َ
ذ
َ
دلساا و�حك أوا و�� ه�� اذا املعلم وطر�قمه �� المفك��، وأخ

ش �� أذاان البعض، م�  
ه
�ي ال تزال �ع�

ه
�عض املعمقدات اخرى البالية ال

  �� رأسها تجعلها ك���  النسيان، وذلك او السبب 
سهمقاد قأنه املرأ  لد�اا غده

ر �� 
ه
 دياد  املرأ  للسيار  تؤث

ذي دع  شهاد�اا �عادل وصف شهاد  الرد ، أو أنه
ه
ال

�ي لم أسألها هن طليقها...  ددر�اا ه�� اوجا ! تحدثاا �� أشياء ك���  غ��اا، ولكاه

�ي شعرت قأنه الودت غ�� مااسب �عد... يلع ه اذا امر ال 
ه
ا �و ال أدري ملاذا؟ ر�ةه

قت ماه ماذ ساوات كةا هلةُت 
ه
اا تطل  من اخحساسية؛ ولو أ�ه

ً
  لها شيئا

ه
يزال ���

� أسألها هاه �� اللقاء القاد . �عم، اااك لقاء داد ! 
ه
من الدكمور أحةد... لع�

ا  واذا او أام ما حصلت هليه م�اا: وهد قلقاء آخر! أظنه امور �س�� أيض  مةه

  تصورت!! يال يزال اااك أم  �عد!!!
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21 

سلوى 

ه زو��».   –   «أر�ده أك��؛ مقاس دي. اكذا يحبه

املسكياة، تحسب أن تكب�� صدراا سوف يصرف زودها هن سلمفات 

 الردال قطبعهم زائاو اقصار؛ ال يةأل أهي�ام سوى ال��ا . لو 
لا��اا. ال �علم أنه

 من ايفاء وا�ي، لراح �عد ي��  يبحث هن وا���ي ججر . 
ً
�ان الواحد م�ام م��ودا

  ام اكذا؛ �� �� دياا�ام.

ى يمم  ، سوف أ�ج  �� ملفك رغبمك �� املقاس الكب��، ح�ه
ً
–   «حساا

تحض��ه يو  العةلية».  

 دكمور ».  
ً
–   «شكرا

  –   «العفو».

ه م ه من سومظار 
ه
رت�ي هن موهدي م  الدكمور طارق . خ�� ، يلعل

ه
أخ

ر ه��ه الك��� من اخحرج...
ه
  واوصرف، يي�ون قذلك دد وي

 ��  أكة  َسْ��ي إ�� اااك؛ لعه
ه
ِجه وحو املطعم... قط�ي يةاص�ي... أيكر قأال

ه
أت

أهود إ�� مكم�ي، وأتحجج له قأي هذر. ال أهلم ملاذا وايقمه ه�� اذا اللقاء ال�ا�ي! 

�ان يجب ه��ه أن أحسم امر البارحة هادما زار�ي �� املكمب. �� �عض احيان، 

�ي قلهاء ال أديد المصرف! اا دد وصلت إ�� املطعم... لقد تأخرت ر�  
ه
أشعر وكأو
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�ي  � لن أدده... أوظر حول امل�ان. املطعم شبه مةم� ، ولكاه
ه
ساهة هن املوهد... لع�

 أهريه. أغلب املودودين ان ام من أدسا  أخرى ... ولكن... يا إل�ي! 
ً
ال أرى أحدا

ِجه وحوه... ما  اا او طارق؛ لقد اخمار طاولة �عيد  هن اوظار �عض ال��يء. أتَّ

ي، إ�اا ورد  قيضاء!   اذا الذي معه؟ يا ر�ه

 ***

ى ال �سمةر املسألة اكذا من  �ان ينب�� �� أن أحسم امر من البداية ح�ه

�ي معه  �ي لم أيع ! ملاذا لم أيع ؟! أوا لست امرأ  ضعيفة، ولكاه لقاء للقاء، ولكاه

�ي 
ه
ها الورد  البيضاء ال

ه
�ي ردعت إ�� ساوات املرااقة... لعل

ه
ضعفت. شعرت وكأو

ةا أدداا �� الردال اذه ايا ... آه، لو لم يكن 
ه
�ي دل

ه
مه ال

ه
ااا... أو ر�ةا رد أادا�ي إيه

اح وياان، اذه وادر ؛ لع ه اذا امر  دت خحظة �� دبول طلبه... دره  ملا ترده
ً
م��ودا

�ي إليه، ودعل�ي ال أشعر قالودت معه واو ية��ي... يا إل�ي، أمضياا  او ما شده

ه لم ياتبه إلياا أحد أهريه؛ ما 
ه
ساهم�ن �� مطعم املست�فى! من حسن اخحظ أو

 من أن أحسم امر، وأهمذر ماه هن دبول 
ً
ا حي�اا؟! و�دال الذي �ان َسُيقال هاه

طلبه، أوايق ه�� لقائه من دديد، ولكن اذه املر  خارج املست�فى! يا إل�ي، ماذا 

أصاق�ي؟! أوا لم أتصرف د  من دب  �اذه اخحةادة!!... ولكن... لع ه «طارق » ه�� 

ض الرد  املااسب 
َ
حق... يةا املا�  من هد  التسرع �� اتصاذ القرار؟ يه  ُيري

ه م��وج؟ ماذا لو �ان او قالفع  ا�سان الوحيد القادر ه�� إسعادي؟! 
ه
يق  �و

القادر ه�� يه�ي؟! املمفهم لطبيعة هة��؟ أأريضه يق  �وه م��وج؟ يا إل�ي، 

ماذا أصاق�ي؟! قته أوادض وف��ي، و�  أي�اري الساققة! يكيف يصطر ه�� قا�� أن 

أتقبه  مبدأ أن أ�ون الزودة ال�اوية لرد  م��وج، مهةا �اوت م��اته؟! أليس �  
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ة المفاام، إ�� أن ياالوا ما  ق، ودةه
ُ
ل
ُ
ة، وحسن اخل

ه
الردال سواء؟ يمظاارون قالرد

يصبون إليه، ثم سرهان ما يظهرون ه�� حقيق�ام؟! أليس اذا قالفع  ما حدث 

  � 
ً
�� م  سعود؟! ال ُيلَدغ املؤمن من جحر مرت�ن! ولكن... طارق يبدو �� مصملفا

 
ً
ا  ال أهلم، يا�مر دده

ً
ا ه اذا قذاك... حقه ِ

به
َ
سخمالف هن سعود... من الظلم أن أش

�... ه�� أية حال، لقد وهدته قلقاء مساء اخلةيس القاد  ه�� الع�اء. أهلم  ِ
مَح�ه

�ي أ  �ر�عة أوالد، ولكن 
ه
ه ما �ان �� أن أوايق ه�� م�  اذا اللقاء، خاصة وأو

ه
أو

ها ت�ون يرصة ل�ي أحسم ي�اا أمري ... �� مطعم 
ه
ما حص  دد حص ؛ يلعل

  ال�و��ياا... قفادق الفيصلية.
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22 

سعود 

ي وهن أحوا��. لم ألمِقها ماذ أسبوع.  ية من ليليان �سأل ي�اا ه�ه رسالة وصه

�ي لم أشَمق إل�اا. لقد شالم�ي ر�م، وأ�سم�ي ليليان ورييقا�اا. لكنه 
ه
واخحق يقال، إو

�ي تويراا ��: أخبار 
ه
ية ال صديق�ي اللبااوية لها غرض آخر قجاوب املمعة اخِحسه

دها �  ي��   وه
َ
ذ
َ
ه ال قأس من ت

ه
سلوى؛ أ  أوالدي، لذلك ال أسمطي  إاةالها. كةا أو

وأخرى . يةهةا �اوت ر�م دذاقة، وتأسر البا  قجةالها الفاتن والفر�د من ووهه، 

ْقَمدر...
ُ
 شهية الرد  امل

ً
  يصاف واحد من النساء ال ُ��ب  أقدا

ة. 
ه
ت ه�� اتصا�� من أول رو –   «أال�ن حيا  دل�ي؛ و�اك؟ اشمقت لك.» رده

ها اشمادت إ�� أموا��. �� �لما اخحالم�ن ال قأس. أن 
ه
، أو لعل

ً
يبدو أ�اا اشمادت �� يعال

اًقا قةظهر زائ  قأثر 
ه
اًقا قأموا��، أيض  هادي مئة مره  من أن أ�ون دذ

ه
أ�ون دذ

السا�ن.  

–   «كيف حالك ليليان؟ املعذر  كات �� غاية س��اال �� ايا  اخ�� ».  

�ي اشمقت  –   «وال �اةك. أهلم أوكم مع�ر الِ�ْ�ِ�سةن ك���و س��اال... ولكاه

لك. م�ى راح أشويك؟».  

  .« 
ً
ا غدا –   «ليس الليلة... ر�ةه

ا اذه».   ا! غر�بة ر�ةه –   «ر�ةه
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–   «ال أيهم دصدك. ما او وده الاراقة �� ما دلت؟».  

 . وان، أسبوع يةر دون 
ً
–   «�ع�ي �� العاد  أوت الذي تحرص ه�� رؤ��ي دائةا

 تلقا�ي».  
ً
ةا غدا �ي لم أوح�ك، ثم تقول �� ر�ه

ه
ي، وكأو أن �سأل ه�ه

–   «دلت لك م�اول ».  

ى تحاسب�ي ه��  قدأت أم ه من اذا اخحوار السةج! أوا لست زودها ح�ه

ى إن  هن سواء؛ ترغب الواحد  م�انه �� تةلك الرد ، ح�ه
ه
ود�ي!! يبدو أن النساء �ل

  لم تكن تر�طها قه صلة زواج!

ل احوال! يا ترى، ما او  ِ
–   «م�اول !! أول مره  أسةعها ماك... سبحان ُمَبده

اا �� غاية اخجةال!».   ذلك ال��يء الذي ��الك لهذه الدردة؟ ال قد أ�ه

–   «ليليان... املسألة... ليست كةا تظا�ن».  

ة!! يبدو  ة تحاسب�ي ه�� حيا�ي ال�لصيه
ه
ْاَحل
ُ
ججيبة وهللا!! اذه املرأ  امل

د  �ا��ي  �ي ال أهلم �عالدا�اا املمعده
ه
�ي «البوي ير�اد» تبعها! وكأو

ه
دت أو اا صده وكأ�ه

  من الردال!!

�ي مساير  ه�� ق��وت اسبوع القاد  
ه
–   «ه�� العةو ، حبيت أهلةك قأو

  شهر، إداز ».  
ملده

 ... ستساير، وترغب �� 
ً
 يارغا

ً
، وكالما

ً
 ... املسألة ليست اشتيادا

ً
او ذاك إذا

د   اخحصول ه�� املال. ال قأس، ي�ي �سمحق؛ ه�� اد  وظ�� خدما�اا املمعده

  واملمة�� .
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، ولمقي 
ً
 ال قد أن أراك دب  السفر. إذا

ً
–   «آه، إذا كات ستساير�ن، يطبعا

ة الوداع».    ه�� العاشر  مساء، �� امل�ان وفسه. سوف أحضر م�� لك اديه
ً
غدا

–   «حيا  دل�ي، ال أوحر  ماك!».  

–   «وال ماِك يا دل�ي».  

اية...  ف والدوران، يليس اااك ما او أيض  من العالدة ال�فه
ه
ال أحبه الل

 من ر�م!
ً
  ليت ليليان تمعلم دليال

 ***

�ي اومقلت من الر�اض إ�� م�ان آخر 
ه
ةا دخلت إ�� م��ل ر�م شعرت وكأو

ه
�ل

اا  �ي أو يصام�اا، ولك�ه
ه
�اا ليست قحجم ڤيل

ه
ليس له م�ي  ه�� وده ارض! ڤيل

اء، الزاور تةألاا من �  داوب، وتموسطها  «أشرح» قك���. حديق�اا الصا��  غاه

س  يق  لافر�ن، �سمةم  �اا كالوا �� أدواء الر�اض ال�مو�ة. وتااول 
ه
دلسة تت

فق هل�اا. لكن دون ماازع، أدة  ما ��  اااك دهو  املساء هادما أمراا �� ايا  املمه

م��ل ر�م �� غرية الاو ! ال ��يء يضاا�اا، ال ااا وال �� أي م�ان آخر قةدياة 

 
ً
الر�اض؛ أوا ه�� ثقة من ذلك... ثالثة أيا  يق  م  اذه اخحور�ة ال�جيبة حمةا

ال تكفي�ي! أش�ا�اا �  يو  من أيا  اسبوع. ال أظنه أن ليليان، م  �  مؤاال�اا، 

�بع�ي. ليم�ي اسمةعت إ�� وصيحة أ  هبد هللا... ه�� أية 
ُ
سوف �ااي�ي ه�اا و�

  حال، �  خطأ داق  للم�حيح...

–   «ر�م، اااك أمر أود اخحديث معك ييه».  
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–   «ُمْر�ي يا �عد هةري ».  

–   «ال يأمر هليك هدو... ثالثة أيا  �� اسبوع أرااا غ�� �ايية. حاقب أمرهك 

أك��؛ وأوا قالطب  مسمعد لدي  الفرق ».  

ر �� هر��ي اخجديد. ال 
ه
اا تفك حالة من الصةت والمأم  تنما  ر�م... أظ�ه

  أحس�اا تريض املز�د من املال.

–   «ما ياف  يا �عد هةري ... لقد اتفقاا وُحسم امر. أوت الذي اخ��ت ثالثة 

عاا العقد».  
ه
أيا  �� اسبوع، وه�� اذا اساس ود

ما اذا الهراء الذي أسةعه؟! أال �علم ر�م أن دةي  العقود داقلة 

للمفاوض، وإهاد  الصياغة! آاااه، لقد يهةت... أي�اا اخلبي�ة! ترغب�ن �� اخحصول 

ه�� مبلغ أك�� ه�� ري  سعر اليو  الواحد، ولذلك تمظاار�ن قالَمَةاُّ ... ال ما�  

  هادي، يوهللا امرأ  من وار كهذه �سمحق �  خ��!

فاق الذي أقرمااه، قةا ييه 
ه
–   «أوا ياام، ولكن ما املا�  �� إهاد  صياغة ست

 من �عد يو . 
ً
 يوما

ً
اسعار القديةة. أوا مدرك أن ت�اليف اخحيا  تزداد ارتفاها

 مل�  اذه امور ».  
ً
ا دي�ي، لن وصملف �� اسعار، يأوا ممفهم دده صده

ها �� اذه اخحيا  او املال!».   ية، �  اةه –   «يبدو وكأوك تحسب�ي إ�ساوة ماده

ذي تر�د ر�م الوصول إليه؟! 
ه
جه إليه اخحوار! ما ال ذي يمه

ه
ال ��جب�ي املا�� ال

ِسَيْت وفسها؟!
َ
  ا  �
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–   «املعذر ، أوا لم أدصد أية إساء ... ولكن... ا  يودد اااك أي ما�  من 

ز�اد  هدد ايا ؟ لم أحسب أن املسألة ي�اا اذا القدر من الصعو�ة».  

–   «أوا قطبيع�ي أحب سل��ا  قالعقود امل��مة، وال �س�او��ي إهاد  صياغ�اا 

ي ال�اائي ��  �عد توديعها. ه�� العةو ، ده�ي أيكر �� امر، وسوف أواييك قرده

ز�ارتك القادمة».  

وهللا ��يء ججيب اذا! أظنه لو أن اخح�ومات العر�ية �اوت تجيد ينه 

  المفاوض م�  اذه املرأ ، الس��دعت يلسط�ن ماذ زمن �عيد!!



 مكتبة الرمحي احمد   مكتبة الكندل العربية

187 

 

23 

طارق 

ال أدري ما الذي دعل�ي أذاب إ�� مكمب سالم وأد ه هليه � ه ما حدث 

ى ان! ما الذي كات أتود  سةاهه غ�� اذا؟!   قي�ي و��ن سلوى ح�ه

، أوا ججزت هن يهم سره كراك لها إ�� اذا اخحد!».  
ً
ا –   «حقه

–   «طارق، يا صديقي العز�ز، كم من مره  أهيداا هليك: أوا ال أكراها، وال 

أح�اا؛ ق  ليس قي�ي و�ي�اا غ�� الزمالة �� القسم ذاته. إن لم ��جبك رأسي، يال 

�سأل�ي».  

، كيف تفسر موايق�اا ه�� لقائي للةره  ال�ال�ة؟! وماذا هن س��جا  
ً
–   «إذا

 قيناا؟ تحدثاا ملد  ساهم�ن دون أن ��عر قةرور الودت!».  
ً
ذي قدا وا�حا

ه
ال

ها قالفع  شعرت �عاطفة ما تجااك، ولكن..».  
ه
–   «�  اذا دةي ، ولعل

–   «ولكن ماذا؟!».  

 قأن ت�ون 
ً
ر للةره  الف! من معري�ي ��لصي�اا، ي�ي لن تقب  أقدا –   «أكره

زودة ثاوية. لن تقب  م�اركة امرأ  أخرى �� رد ، مهةا �ان».  

ق زود�ي؟».  
ه
ي أن أطل اا سمطلب م�ه –   «دصدك أ�ه

 
ً
اا سردت ردال اا سمفعله؛ ي�ي لن تقب  قأن ُيقال ه�اا إ�ه ى اذا ال أظ�ه

–   «ح�ه

من زودمه. ال، ي�ي �امم قرأي اخر�ن ي�اا، وماظراا أما  الااس».  
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�ت�ي يا أ�� معك!».   –   «ح�َّ

، وخذاا وصيحة 
ً
دا � وفسك قافسك! اسةع�ي يا طارق ديه ح�ه

ُ
–   «أوت الذي ت

من صديق مصل  لك: ال تصر  هليك قيمك. أوت لديك زودة مصلصة، وخةسة 

د�ي سلوى ال �سمحق م�  اذه الم�حية ماك».   أقااء م�  الف . صده

فق معك �� ما تقوله. سلوى إ�ساوة 
ه
�ي ال أت –   «أح��  رأيك يا سالم، ولكاه

�ي أخذت تن�أ قيناا سمجعلاا ومجاوز دةي  العقبات؛ ثم 
ه
رائعة، والعاطفة اخجةيلة ال

  المعدد مل�  اذه الظروف. أوا لست أول وال آخر من ي��وج ه�� 
ه
أنه ال�رع حل

ي ادي ، وكذلك اوالد، ولكن م  مرور الودت سوف  زودمه. �عم، سماضب م�ه

يمقبلون امر الواد ».  

ا».   –   «ر�ةه

 اكذا مت�ائم، وتمصور اسوأ!»  
ً
–   «أوت دائةا

دته زودمه الساققة من دةي  النساء. لهذا لم  مسك�ن سالم، لقد هقه

 ! لقد كره 
ً
ج أقدا ه سي��وَّ قها، إ�� يوماا اذا، وال أظاه

ه
ى �عدما طل ج �عداا، ح�ه ي��وَّ

سلطة م�لها 
َ
 من امرأ  ُمت

ً
صاف النساء �سب�اا؛ ومن يلومه؟! يلو كاُت م��ودا

با�اا 
ه
 ! وكد مسمةر، وخاليات ال تنم�ي �سبب ممطل

ً
لكرات دةي  النساء أيضا

راا الدائم  ية، ورغبا�اا املسمةر  �� السهر والسفر م  صديقا�اا، قجاوب تذمه املاده

لها سالم �  تلك الساوات  ذي ال ي�اد ياقط  �تفه اسبا ! ال أهلم كيف تحةه
ه
ال

مه! �ي �اوت ي�اا ه�� ذمه
ه
  ال
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–   «ال مت�ائم، وال ممفائ . يا سيدي، هللا يكمب لك اخل�� أياةا �ان... دلَت �� 

ك سمقاقلها مساء اخلةيس �� مطعم ال�و��ياا؟».  
ه
إو

اا تفض  املطاهم ايطالية».   �ي قأ�ه
ْ
–   «�عم. أخَ�َ�ت

د».   –   «يادق الرتز �ارلمون يودد قه كذلك مطعم إيطاليجيه

ة...  ةا دخلُمه شعرُت قالاةَّ
ه
ه ال ��جب�ي. �ل –   «الرتز يادق يصم ودةي ، ولكاه

�ي ال تطيقها 
ه
ولكن، دهك من �  اذا، وأخ���ي: ما ح�اية تلك املةرضة اللبااوية ال

سلوى؟».  

–   «أتقصد ليليان؟».  

  .« 
ً
–   «أوت �عريها إذا

�ي أخ��ى ه�� وف��ي من الفماة، 
ه
–   «ومن ال �عريها �� دسم اخجراحة؟! لوال أو

لطلب�اا قاالسم ل�ي �عة  م�� �� العياد !».  

–   «أ�� دةيلة لهذا اخحد؟».  

�ي �اوت هاد الدكمور مارتن زرتك، 
ه
ها �� ال

ه
لقد أثار سالم يضو��... لعل

  مدير مركز القلب، �� تلك الليلة».

َسْمك سلوى !».  
ْ
–   «لو رأيَ�اا، أوا واثق ل�اوت أ�

–   «ال يا هم، أوا ال شأن �� قالنساء امل��ودات».  

لن الزواج!».   اا م��ودة؟ يا هز�زي، أم�ال ليليان ال يفضه –   «ومن دال لك إ�ه
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�ي �اوت م  مارتن سةعُ�اا تمحدث هن زودها.
ه
  غر�بة... أذكر أن ال

اا ليست م��ودة؟».   –   «أأوت ممأكد من أ�ه

 ممأكد. أهرف ليليان ماذ ساوات؛ ولكن ما سر اامةامك �اا؟ 
ً
–   «طبعا

ورداًء، ال تةمحن ذ�ائي، وتص���ي قأن سؤالك ه�اا يق  �نه سلوى ذكر�اا لك».  

  ال قأس... سوف أخ��ه اخحقيقة.

 قأنه ما سوف أذكره 
ً
–   «دب  أن أي�ح لك قأي ��يء، أر�دك أن �عد�ي أوال

 قيناا».  
ً
لك سيبقى سرا

 ما �  اذه الدراما؟!».  
ً
ا –   «طارق ! حقه

–   «لن أوطق ق�لةة واحد  دب  أن �عد�ي».  

ا، اات ما   قيناا... ايه
ً
ا –   «يا سيدي أهدك قأن ما سوف تقوله �� سيبقى سره

هادك».  

رت �� املست�فى، و�الصدية 
ه
–   «دب  وحو أسبوع، أخذ�ي الودت، وتأخ

ه ُمص ، �� مكمب مدير مركز 
ه
اسمةعت إ�� صوت امرأ  �� وض  أد  ما يوصف قأو

القلب، الدكمور مارتن زرتك، �اوت تمحدث معه قلكاة لبااوية..».  

اا ليليان؟!».   –   «ال يا شيخ! أ�عمقد أ�ه

ذي سةعُمه أ�اا 
ه
ِهْةُت من حدي�اا ال

َ
�ي �اوت معه، ي

ه
–   «ال أظن؛ �ن املرأ  ال

م��ودة».  
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، من تحس�اا ت�ون تلك السادطة؟!».  
ً
 غ�� م��ودة... إذا

ً
–   «وليليان حمةا

–   «ال أدري . ولكنه اذا ليس �  ما حدث... لقد يمح الدكمور مارتن البا  

�ي �اوت معه �� املكمب».  
ه
�ي دد هلةت قأمر املرأ  ال

ه
ورآ�ي، يأدرك أو

–   «ال يا شيخ! ماذا يع ؟!».  

ى قته أحص  ماه  ؛ مئة وثةاو�ن دردة، ح�ه
ً
�ت معاملمه �� تةاما ، �ا�ه

ً
–   «أقدا

  .« 
ً
ه�� �  ما أر�ده، تقر�با

 ما ��م�ي من سوء �عامله م  السعودي�ن ه�� وده 
ً
–   «أذكر أوك كات دائةا

ى تصلو له الساحة من أوالد البلد!».   المحديد، وتطفي�ه املسمةر لهم، ح�ه

� يا صديقي �عدما سادم�ي اددار إ�� مكمبه �� تلك الليلة  –   «�  ذلك �ا�ه

 رئيس دسم دراحة القلب، 
ً
 ؛ وطبعا

ه
املوهود ! قتُّ أوا ان قة�اقة طفله املدل

الدكمور أحةد العةي ، سوف يجنه داووه!».  

 . من رئيس 
ً
–   «يبدو وكأن م�ا�  مركز القلب قاملست�فى لن تنم�ي أقدا

ه 
ه
دسم حقود ومتسل ، إ�� مدير مركز ممعاٍل ه�� أوالد البلد، وان اكت�فاا أو

له – ه�� ما يبدو – إ��  كذلك ز�ر �ساء، و�أ�ي �ان إ�� مكمبه اخلاص �عد أن حوه

چرسوو��  من أد  إشباع شهواته! �� �عض احيان أشعر وكأن �  رد  �� اذا 

 أوا!!».  
ه
املست�فى لديه امرأ  �� حياته، إال
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سعود 

ه ي�ون يأل خ�� لبا�� اليو ! لقد تةت 
ه
خ�� سعيد أقدأ قه يومي، لعل

هامات املعدوية للةست�فى! أحب م�  اذا الاوع من  الصفقة، و�عاا الده

ْةَماعة... معدات، وأدوات طبية ه�� وشك أن 
ُ
�ي أسة�اا الَسهلة امل

ه
الصفقات ال

تنم�ي صالحي�اا، �����اا أوا وسلطان من املصا  مباشر  �� أمر��ا �ُع�ر دية�اا 

اصلية، ه�� شركة أ��أوااا لهذا الارض، ثم وبيعها ااا �سعر السوق املح�� 

لة ال�اائية: مكسب خرا��! قضاهة دد ال تمجاوز  واد  ثالث�ن �� املئة! املحصه

 ! ال أظن أن اااك 
ً
دية�اا مليون ر�ال، وبيعها وحن للةست�فى �ع�ر�ن مليووا

تجار  مر�حة كهذه. لكن م�  اذه الاوهية من الصفقات ل�ي تمم، ال قد أن يأخذ 

�  �لٍ  مع�ي وصيبه. و�� اذه الصفقة، سيحص  مدير امل���يات ه�� مليون 

 
ً
ر�ال، والدكمور مارتن زرتك كذلك سيحص  ه�� مليو�ي ر�ال قصفمه رئيسا

جاة الفاية املسؤولة هن تقييم دود  املعدات، وثالثة مالي�ن ر�ال سمذاب 
ه
ل�

لزوج أخ�ي، مدير املست�فى. الصفقات من اذا الاوع قحادة ل�قة ممبادلة واتجة 

ا دع  من  رت الظروف املااسبة ���  مذا ، مةه
ه
هن هالدات �لصية؛ ودد توي

، غ�� داق  لألخذ والرد! الدكمور مارتن زرتك طبيب أمر��ي، 
ً
 حمةيا

ً
إتةامها أمرا

ك أحد �� خ��ته ووزاامه قحكم دنسيمه، وتر�طه هالدة صدادة حةيةة 
ه
ولن ��ك

م  سلطان، واو الذي أشار هليه قفكر  الصفقة. ولكن، �ان ال قده ملدير امل���يات 

من أن �اضه الطرف هن �ون البضاهة املعاية ه�� وشك أن تنم�ي صالحي�اا، 
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ذي او خحسن اخحظ 
ه
ول�ي يحص  اذا، ال قد من إ�عاز يأ�ي من مدير املست�فى ال

  رحي�ي!

�� املا��ي، �اوت تنماق�ي خحظات من وخز الضة��، مل�  اذه الاوهية من 

الصفقات امل�بواة. لكنه ضة��ي ارتاح �عدما هلةت من زوج أخ�ي قأن 

�اا؛ و�الما�� ال ضرر يق   ية يور ما تنم�ي صالحيه املست�فى ال �سمصد  أي أدا  طبه

�ي اسمفميت أحد ال�يوخ، يقال 
ه
 ... كةا أو

ً
ه�� املر��ى. اذه املعلومة أراحم�ي ك���ا

ِره. اااك مقولة شه�� : ض  
ْ
ه قإم�ا�ي تطه�� ما�� من اخحرا  ه�� المصدق �ُع�

ه
�� إو

! 
ً
 ... ودد وضعُت قي�ي و��ن دهام ذلك ال�يخ، دزاه هللا خ��ا

ً
  قياك و��ن الاار شيصا

لقد تجاوزت ثرو�ي اليو  املليار ر�ال. سوف أق�ي قةئة مليون ر�ال هده  

  مسادد؛ يلع ه ذلك ��ف  �� يو  القيامة.

 ***

تذكرت أغاية إسةاهي  ياس�ن وأوا �� طر�قي إ�� م��ل ر�م: «�لاا هايز�ن 

 إيه مع�ى السعاد ؟ دو�� يا صاحب السعاد ، 
ه
سعاد ، �س إيه �� السعاد ؟ وال

  دو��، دو��».

 ما سألت وف��ي هن مع�ى السعاد ، وكيف أحص  هل�اا. هادما كات 
ً
ك���ا

، تصورت أن سعاد�ي سمكةن م  زودة دةيلة من هائلة كر�ةة، 
ً
 يايعا

ً
شاقا

 من اوالد يحةلون اس�ي من �عدي؛ ولكن هادما تحقق �� 
ً
تاجب �� هددا

ى ال��و  الهائلة   ... ح�ه
ً
�ي لم أكن سعيدا

ه
 ... اكت�فت أو

ً
 ججيبا

ً
مرادي، اكت�فت أمرا

 
ً
�ي حقق�اا لم تجلب �� السعاد . شعوري قالاجاح �� د�ي املال، �ان دائةا

ه
ال



 مكتبة الرمحي احمد   مكتبة الكندل العربية

194 

 

ك�عوري اليو  هادما سةعت خ�� الصفقة اخجديد : يرحة مؤدمة، سرهان ما 

 ���  متسارع؟ ملاذا ال تبقى م��؟ ا  
ً
تمال��ى. ال أهلم، ملاذا تمال��ى يرح�ي دائةا

 أها�ي من سكمئا  كةا دالت �� سلوى؟ ولكن، إن كات أها�ي من 
ً
يعال

 وأوا م  ر�م؟ شعوري معها يصملف هن 
ً
سكمئا ، يلةاذا أشعر قالسعاد  دائةا

 ،
ً
وا�ي هاشر�ان، ولقد هاشرت الع�رات من النساء. إذا

ه
شعوري م  �  النساء الل

 ... أ�ساءل 
ً
امل��لة ليست ��ه أوا، ق  �� �� العالم من حو��! ��يء ججيب يعال

 : ا  ودعُت �� حب ر�م؟ ا  اذا او اخحب الذي يمحدثون هاه �� ايال  
ً
أحياوا

 ما تفس�� اذا ال�عور الار�ب الذي اوماق�ي ماذ 
ه
ودص  الارا ؟ أظاه او، وإال

 آخر، املهم او 
ً
 أ  شيئا

ً
ا ه ال �ام... يسواء أ�ان حبه

ه
أن �عريت هل�اا؟ ولكن اذا �ل

�ي أشعر قالسعاد  وأوا معها. و�عم، لن أخدع وف��ي وأتاا��ى أ�اا دد ت�ون 
ه
أو

، إن لم يجلب 
ً
سعاد  هاقر  اش��ي�اا قةا��؛ طز، يلمكن كذلك، يةا يائد  املال إذا

السعاد  لصاحبه؟! وإن �اوت سعاد�ي مؤدمة وليست دائةة، يسوف أسمةم  

قالودت مهةا طال أو دصر، ثم سأقحث لاف��ي هن مصدر سعاد  آخر؛ والمَّ 

ى آخر رمق!
ا، ح�ه   در�

 ***

وايقت ر�م! مقاق  ز�اد  �� املبلغ هن السعر املعماد. أضايت �� يوم�ن؛ 

 تمضةن يومي 
ه
و�ذلك يصبح هدد ز�ارا�ي لها خةسة أيا  �� اسبوع، ��رط أال

 دديد ! 
ً
اخجةعة والسبت. اذا امر البسي  سوف يضيف لعالدماا آيادا

اا وذاب إ�� ڤيايسيا، أو قارسس، أو 
ه
 السفر، ولو ملده  دص�� . لعل

ً
يبإم�اواا ان م�ال
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ر  ه�� مدار  ِ
لادن، أو أية مدياة أخرى ���ا�اا. لَم ال؟ ُهطالت دص�� ، ولكن ُمَمكره

  الساة م  ر�م... اذه �� السعاد  قحق!

  –   «ر�م».

–   «�عم، يا �عد هةري ».  

ى أثااء حدي�اا  كم �� رديقة... دبال�اا تطب  أماكن ممفردة من دسدي، ح�ه

  م��، ق�ن �  �لةة تاطق �اا. ال ��يء يةاعها من محاولة إسعادي.

–   «ا  ��عر�ن قالسعاد ؟».  

�ي ق�ن أحضاوك ان».  
ه
 يا رو��. يكفي�ي أو

ً
–   «طبعا

–   «ال أدصد �� اذه ال�حظة خاصة، ولكن ���  ها ، ا  ��عر�ن 

قالسعاد ؟».  

–   «ال أيهم سبب سؤالك».  

�ي �� حيا�ي لم أشعر قالسعاد  كةا شعرت �اا �عد أن �عريت 
ه
–   «أسألك �و

هليك».  

�ي أشعر �اا ان».  
ه
ى أوا لم أشعر �سعاد  د  �ال –   «يا روح دل�ي أوت! ح�ه

يا ترى، ا  اذا اخحديث من دل�اا، أ  �� مجرد مجاملة وا�عة من مقدار 

ا أشعر قه ان!  مةه
ً
� شيئا ِ

�ه
َ
ا
ُ
  صر�� هل�اا؟ مهةا �اوت اداقة، يلن �

–   «أال ترغب�ن �� زواج حقيقي؟».  



 مكتبة الرمحي احمد   مكتبة الكندل العربية

196 

 

 يا �عد هةري؟»  
ً
 حقيقيا

ً
–   «أوليس اذا زوادا

–   «اذا زواج مسيار. أال ترغب�ن �� زواج مكمة ؟».  

ي، طاملا أن العلةاء أيموا قجوازه. اكذا أوا  –   «أوا سعيد  قزواج املسيار يا ُح�ه

ك 
ه
ي، دون مساءلة. ألم تص���ي قأو  ه�ه

ً
ُحره  وف��ي، وأوت كذلك حرٌّ �� ما تفعله �عيدا

�ت الزواج المقليدي ولم يص�ح معك؟».   دره

  .« 
ً
�ي أسأت سخميار، ولكن معك دد يبدو امر مصملفا

ه
ا لم يص�ح �و –   «ر�ةه

 ،
ً
 واحدا

ً
–   «ال يا هيو�ي، الزواج المقليدي �له واحد. أوا ال أهرف �لصا

هم �عساء، وإن 
ه
 يحيا حيا  سعيد . �ل

ً
 تقليديا

ً
 زوادا

ً
 �ان أو امرأ ، م��ودا

ً
ردال

حاولوا إظهار خالف ذلك».  

 تظا�ن ذلك؟».  
ً
ا –   «أحقه

د�ي يا دل�ي، ال يودد ما او أيض  من اذا اخحال  –   «ق  أوا ه�� يق�ن... صده

 تفكر 
ه
ذي أوا وأوت هليه، ولذلك أوت ��عر �اذا الكم من السعاد . أو�حك قأال

ه
ال

ى ال تاطفئ سعادتاا».   �� أي �عدي  ه�� اذا اخحال، ح�ه

�� كالمها ودااة وماطق. اذه املرأ  لد�اا خ��  كب��  قالرغم من حداثة 

ةا ازددت معرية قر�م �عاظم اح��امي لها...
ه
اا! �ل   س�ه

ا�� يرن ».    حيا�ي، دوه
ً
–   «هفوا
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�ي قجواراا... أملح اسم املمص  ه�� 
ه
الها من ه�� الطاولة ال تلمق  ر�م دوه

، ولكن سرهان ما 
ً
ذي درأته اامةاما

ه
 ال أه�� سسم ال

ً
ا شاشمه... لوالة دص��  دده

طر ه�� قا�� 
ْ
ال، �تنبه لألمر الذي ما �ان لَيص أدير رأ��ي مره  أخرى إ�� شاشة اخجوه

  د !

–   «اال دكمور ..».  

اا سلوى !   إ�ه
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25 

طارق 

ة ه�� الوا�س  دت �� سلوى حضوراا الليلة إ�� املطعم ه�� رسالة وصيه
ه
أك

 � اذا لم يحدث. 
ً
آپ. كات أخ��ى من اهمذار يأ�ي �� آخر خحظة، ولكن حةدا

ر الطعا ، واقااء �ٌ  ��  ان أدخ  إ�� امل��ل، و�العاد  ادي  �� املطبخ تحضه

هامله اخلاص. �� املا��ي البعيد، �اوت ادي  �سمقبل�ي قا�حضان والقبالت �عد 

د  ن ��، ولكن اذا امر أخذ ياحسر �عد �  طف  تاجبه، إ�� أن أصبح مجره أن ت��يه

ذكرى ��يء �ان... ال أذكر م�ى �اوت آخر مر  هاشر�اا؛ ر�ةا ماذ سمة أشهر أو 

أك��... ماذ ساوات وأوا ال أشعر ��هو  تجااها، ولوال اومصا  الصباح خحسبُت 

 ه�� اوجاز...
ً
 دادرا

ً
�ي، و� اخحةد، ما زلت يحال

 أصاق�ي! لكاه
ً
  أن ججزا

ر ه��ه وكأ�اا  اا تةُّ �ي تفصل�ي هن رؤ�ة سلوى، ولك�ه
ه
ساهات دليلة يق  �� ال

قاء الفاص  قي�ي و�ي�اا، ولكن يةأل�ي أم ! 
ه
يلة او الل

ه
 أنه لقاء الل

ً
دا ساون ! أدرك ديه

ة  �عم، أشعر قأنه �  ��يء سوف �س�� كةا ينب�� له أن �س��: رغبة ممبادلة وُمِ�حَّ

�ي سوف أشعر قالذوب وأوا أواهد امرأ  لارض الزواج، 
ه
قاالرتباط! كات أحسب أو

�ي ال أشعر قأي ذوب! ألساا مسلة�ن، وال�رع 
ه
من وراء ادي ، ولكنه امر الار�ب أو

ه �� هللا؟ أظنه ادي  سوف   أدره
ً
د؟ يلةاذا أشعر قالذوب وأوا أمارس أمرا

أقاح المعده

 �عد ي��  سوف ير�لون لألمر الواد . أوا 
ً
ام حمةا �اضب، وكذلك اوالد، ولك�ه

لن أ�ون أول وال آخر من ي��وج ه�� امرأته. �عم، أيا  هصيبة تنمظر�ي، ولكنه 

 كال  وايف حول حادة الرد  �ك�� من 
ً
اخحق يقال: سلوى �سمحق! أتذكر دوما
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د، ه�� خالف املرأ ، حيث يكف�اا رد  
امرأ  �� حياته، ولذلك او قحادة للمعده

  واحد �� حيا�اا.

أذاب إ�� البياوو... أقدأ �� هزف مقطوهة ل�و�ان: «وكمورن ��ي شارپ 

�ي ال أكةلها. أذاب إ�� دهاز «الس��يو»، وأض  سيةفووية قي�اوڤن  ماياور »، ولكاه

اخلامسة، ل�ي أسمة  إ�� طردات القدر من دديد، ثم يأتي�ي صوت ادي  من 

  داخ  املطبخ:

–   «أخفض الصوت! ما �  اذا ازهاج!!».  

 ***

الطر�ق إ�� يادق الفيصلية سيسمارق اذه الليلة حسب چوچ  ما�س: 

 ... ال أر�داا 45
ً
را
ه
ى أص  إ�� اااك مبك  دب  املوهد �ساهة، ح�ه

ً
 دديقة. أتحرك إذا

أن تنمظر. قادة الورود اخحةراء اش��ي�اا وأوا �� طر�قي إ�� البيت، و�� ان �� 

  السيار ، �عيد  هن اوظار. ال ياقص�ي ان سوى سوطالق إ�� ود�ي... إ�� سلوى !

 ***

أص  إ�� مطعم ال�و��ياا دب  املوهد قر�  ساهة. يرحب �ي مدير املطعم، 

ثم �سأل�ي هن اخحجز، وكةا تودعت، سلوى لم تص  �عد. يأخذ�ي إ�� طاولة 

ِ  طاولة م��و�ة، و�عيد  هن 
ضه
َ
اا ال ��جب�ي... أي  من املدخ ، لك�ه

ً
ا در�بة دده

املدخ ، من أد  إضفاء املز�د من اخلصوصية خجلستاا. ��جب�ي املطاهم ذات 

 من الروما�سية ه�� امل�ان... أغلب املمواددين 
ً
ا ْضفي دوه

ُ
اضاء  اخلايمة؛ ي�ي ت
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لن  ؛ ملاذا يا ترى؟ ا  النساء يفضه
ً
ا �� املطعم انه النساء. الردال دليلون دده

هم ال يفضلون الظهور م  
ه
ححبة النساء؟ أ  أن امل��لة تكةن �� الردال؟ لعل

ام ال يةا�عون الظهور م  �سا�ام �� اخلارج.  �سا�ام، خ�ية أن يراام أحد؛ م  أ�ه

 ما 
ً
�ي دائةا

ه
 �� البيئة السعودية؟ ا  �� اخلصوصية السعودية ال

ً
ا  امل��لة إذا

�اا؟ ال أدري، ملاذا �  اذه اسئلة  �سة  ه�اا دون أن ودرك طبيع�اا وماايَّ

 أوا دلق! سمص  سلوى �� أية خحظة ان... ساتااول 
ً
تتساد  ه�� ذا�ي؟ حمةا

ي... سوف أداعها قأن   ... سنمحدث... وسوف أداعها ققبول الزواج م�ه
ً
الع�اء معا

  تقب  أن تصبح زودة ثاوية!

 ***

اا �� ار�ع�ن. �� ليست قحادة   أ�ه
ً
كم تبدو دةيلة! من يرااا ال يظن أقدا

ل�ي تض  الك��� من املساحيق ه�� ودهها، ييكف�اا القلي  م�اا يق  إلقراز مفات�اا! 

اا تفهم �� لاة  ي. يبدو �� أ�ه أرى الفرحة �� هيا�اا و�� تأخذ قادة الزاور اخحةراء م�ه

  الزاور ... يا ترى، ا  زودها الساقق �ان �اد�اا الزاور؟

 مزدحةة».  
ً
ا ، ولكنه الطرق دده

ً
–   «أوا آسفة. تأخرُت هليَك دليال

–   «وال �اةك. أوا كذلك للمو وصلت».  

ى ال ��عر قاخخج  ه�� تأخراا.   كذقة قيضاء؛ ح�ه

  .« 
ً
–   «تبدين �� غاية اخجةال، كةا �� العاد  طبعا

  –   «ثاوكس».
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–   «أخ��ي�ي، كيف �ان يومك؟».  

، يأخذت سلةان إ�� درس الفروسية �� 
ً
را
ه
، أ�ايت اليو  العة  مبك

ً
–   «أقدا

�� السفارات».  

–   «لم أكن أهرف أن اقاك يارس».  

  تطلق اقتسامة ساحر  تجع  دل�ي يصفق، دب  أن ترد ه�� ما دلمه.

�ي أغصبه ه�� اذه الدروس. إن �ان هليه، يهو يفضه  
ه
–   «قصراحة، أوا ال

أن يبقى �� البيت ل�ي يلعب ه�� البالي سمي�ن».  

–   «كأوك تمحدث�ن هن أقاائي! العا  الك��ووية أصبحت و�اء العصر! 

اطفال أصبحوا ال يرغبون �� أي ��يء آخر».  

–   «ه�� أياماا �اوت اتاري . ا  تذكراا؟».  

 ممصلفة مقاروة م  ما وراه اليو ! لعب�ي 
ً
اا �اوت ددا  أذكراا، ولك�ه

ً
–   «طبعا

لة �اوت پاك مان. ماذا هاك أوت؟».   املفضه

ى تقط  ال�ارع!»   –   «يروچر... كات أحب مساهد  الضفدهة املسكياة ح�ه

  تطلق �حكة ياتاة، ومره  أخرى دل�ي يصفق!

–   «من حسن اخحظ أن تلك العا  لم تكن تجع  صاح�اا يدمن هل�اا كةا 

 ملا �علةَت العزف ه�� الپياوو».  
ه
او حاص  اليو ، وإال
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 �ان سيةاع�ي من �علم 
ً
–   «املوسيقى �� دمي ماذ الصار. ال أهمقد أنه شيئا

لة».   العزف ه�� آل�ي املفضه

ان الطلب ان؟».   –   «ا  توده

الاادل يقاط  حديثاا من أد  أخذ طلبات الطعا ! ال أدري لَم �  اذه 

  ال�جلة؟! املطعم أمامه ساهات دب  أن ُ�الق أقواقه!!

–   «أوا سأكمفي قالسلطة».  

اا تود اخحفاظ ه�� رشاد�اا. اخحق يقال، إن دسداا كجسد يما  ��  يبدو أ�ه

  الع�ر�ن، وال �عكس ه�� اطالق إوجا  أر�عة أطفال!

–   «يق  سلطة!؟ ما رأيك لو وت�ارك �� طبق رئي��ي ه�� اد ؟».  

 ه�� 
ً
ا إن وايقْت ه�� م�ارك�ي �� الطلب يسم�ون اذه إشار  م�جعة دده

  المقار  قيناا!

�، وأوا أشاركك».  
َ
–   «ال ما� ... أوت اخ�

  رائ !!

 . ما رأيِك؟».  
ً
ا  الالزاويا ااا ديد  دده

–   «سةعُت أنه

–   «ال قأس. وأخذ طبق س��ر ساليد، وواحد الزاويا».  

اا تقبلت يكر   يبدو وكأن الليلة �س�� لصال��! ي�  الدالئ  ���� إ�� أ�ه

  سرتباط �ي!! يبقى يق  المصر�ح قذلك، وسأحص  هليه اليو  إن شاء هللا!!
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–   «ا  لديِك هياد  خاصة مسائية، أ  أوِك مكمفية يق  قالعة  �� 

املست�فى؟».  

–   «ال، ليست لدي هياد  �� القطاع اخلاص. يكفي�ي هة�� قال�اار».  

 ه�� دراحة المجةي  �� القطاع اخلاص، وأدة  
ً
 كب��ا

ً
–   «م  أنه اااك طلبا

اا خارج وطاق المأم�ن؛ �ع�ي املراد  يدي  مباشر  دون ودود طرف  ما �� امر أ�ه

ثالث».  

–   «ححيح، ولكنه املال ليس �  ��يء. الراتب الذي أحص  هليه يكفي�ي 

و�ز�د. ماذا هاك أوت؟ ا  �عة  �� مست�فى خاص مساًء؟».  

–   «أوا م�لك مكمٍف يق  �عة  ال�اار. يكر  أن أدو  �عة  ��يء يصالف 

اا �اضه الطرف هن امر،  اوظةة ال تروق ��، م  أن إدار  املست�فى من املف��ض أ�ه

ن تر�د. وهادما �اضب من طبيب، أو  اا �اضه الطرف يق  هةه ولكنه اخحقيقة أ�ه

تر�د الضا  هليه ملسألة ما، تبدأ �� مساوممه ه�� هةله �� القطاع اخلاص، 

 أهة  �� القطاع اخلاص مساًء 
ه
لت أال ومصالفمه لألوظةة. لذلك أرحت رأ��ي، ويضه

كةا يفع  أغلب اطباء. ال أر�د �يه أحد أن يةسك ه��ه أيه ��يء دد �ساوم�ي هليه 

  .« 
ً
مسمقبال

 هالدمك م  ادار  ليست ه�� أحسن حال».  
�ي أيهم من حدي�ك قأنه

ه
–   «كأو

ى إدار  القسم. 
–   «ححيح إ�� حده ما، وليس يق  إدار  املست�فى، ولكن ح�ه

م  اسف، هالد�ي م  أحةد العةي ، رئيس دسم دراحة القلب، مضطر�ة. ر�ةا 
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ه دراح ممواض  وال يطيق ودود من او أيض  ماه، خاصة هادما ي�ون الفرق 
ه
�و

 ، ِ ه��ه
ا ه
َ
ه �� ودت من اودات �ان ُ��

ه
 �� ومائج العةليات. تصوري أو

ً
ا  دده

ً
وا�حا

ئة، وأواا ومعةد أخذ   أن ومائجاا وحن السيه
ً
 كذقا

ً
هيا وه�� غ��ي من اخجراح�ن، ُمدَّ

اخحاالت السهلة، وو��ك له اخحاالت الصعبة!».  

  –   «معقولة؟!».

دمه. لكن سبحان هللا، ر�ك  ة صدَّ –   «أي وهللا! واملصيبة أن ادار  الابيه

 ملركز القلب، د ه قي�اةا 
ً
ن مارتن زرتك يوده، مديرا ِ

يةه ، وال �اة ؛ يعادما ُه�ه

اخلالف، يأخذ مارتن ُيصرج �  يضائح أحةد العةي ».  

  .« 
ً
–   «يبدو أن م�ا�  املست�فى ال تنم�ي أقدا

 
ه
ُمك قة�ا�  العة . �ان من املف��ض أال

ْ
�ي َدَوش

ه
–   «أوا آسف، يبدو أو

ومحدث �� م�  اذه امور ».  

  .« 
ً
، ه�� العكس تةاما

ً
–   «ال أقدا

يلة من أدله؟».  
ه
–   «ما رأيك لو ومحدث �� امر الذي المقياا الل

علق ه�� سؤا��... ��يء من اخخج  قدأ �ع���اا.
ُ
  لم �

�ي م�جب قك، ق  امر أك�� من مجرد 
ه
 أو
ً
ك تدرك�ن ديدا –   «سلوى، أظاه

إججا ؛ يةاذ أن رأيمك وأوا أيكر ييك لي  �اار. وهادما المقيمك وتحدثت معك، 

اُت من صدق م�اهري تجااك».   يقَّ
َ
ت
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 ... أال تظن أن امور 
ً
ا –   «طارق ... أوت لم تمعرف ه��ه إال ماذ ي��  �سيطة دده

�س�� ���  متسارع؟».  

–   «ال أظن أنه للة�اهر مقاييس ثاقمة... ثمه أال يقال إنه ارواح داود 

مجاد ، من �عارف م�اا ائملف؟ لع ه روحياا �عاريما، يائملفما... ولكن السؤال: ماذا 

هاك أوت؟ ا  ��عر�ن ���يء وحوي؟».  

–   «لو لم أكن أشعر ملا وددت�ي ااا، ودد دبلُت دهوتك ه�� الع�اء؛ يليس 

من هاد�ي أن أدب  م�  اذه الدهوات من الردال».  

رائ ! لقد حصلُت م�اا ه�� أول تصر�ح مباشر!! إوجاز هظيم!! اخحةد �، 

ى ان كةا تةايت، وأك��!   يا�مور �س�� ح�ه

، ملاذا ال وصطو اخلطو  املاطقية المالية، وأتقد  �الك؟».  
ً
–   «إذا

� قالها... ِ
  خحظات من الصةت، وكأ�اا تفكر �� مسألة ��الها، وتَح�ه

اقة قيوت يا طارق !».   –   «ال أدري ... ال أود أن أصبح خره

اقة قيوت... سلوى، رداًء ال تفكري �اذه   خره
ً
دي�ي، لن ت�و�ي أقدا –   «صده

الطر�قة!».  

–   «كيف تر�د�ي أن أيكر؟ ماذا سمفع  إن طلَبْت ماك زودمك الطالق؟».  
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 . 
ً
يه داوبا  أوحه

ً
�ي كات دائةا سؤال ملام، أك�� من مره  خطر ه�� قا��، ولكاه

�ي تطرحه ه��ه ... يال قد من إداقة وا�حة 
ه
ولكن ان امر مصملف، إذ سلوى �� ال

  ال ت��ك أي مجال لل�ك.

ْت ه�� الطالق، يسوف أطلقها».   –   «إن أصره

–   «وماذا هن أقاائك؟!».  

 من 
ً
ى أقاائي! ا  يجب أن أققى �عيسا  �حد، وال ح�ه

ً
–   «أوا لست ِمل�ا

أدلهم؟!».  

يا من أد  إسعاد أقاا�اةا؟».   –   «أليس اذا دور ا  وا ؟ أن ي�حه

ة أق�ام؟!».   � أوِت من أد  أقاائك وتقب�� قالبقاء ه�� ذمه –   «وملاذا لم تض�ه

ئ! خاو�ي أك�� من مر  م  امرأ  أخرى !!».   ّه –   «�وه رد  س

دعلُ�اا تافع ! ما �ان يجب ه��ه أن أدعلها تافع  اكذا... ولكن امر دد ال 

حت لها قأن الطالق دد ي�ون �� �عض احيان  ي�ون �اذا السوء؛ يع�� اد  و�ه

ِهةْت اذه الاقطة... أظن.
َ
  املالذ ايض  ل�جةي ... أحس�اا ي

فق�ن م�� قأن  ن. ولكن، أال تمه ِ
 أن اذا امر ليس قالَه�ه

ً
–   «سلوى ... أدرك ديدا

�ي أخذت تن�أ قيناا �سمحق الص�� ه�� أية مصاهب دد 
ه
امل�اهر اخجةيلة ال

�ي وردواا 
ه
 سهلة؟ املهم أن ت�ون الاتيجة ال

ً
ووادهها؟ من دال إن اخحيا  دائةا

�سمحق العااء، أليس كذلك؟».  
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 ازهت رأسها قاملوايقة 
ً
اا حمةا لقد ازهت رأسها، وإن �ان ه�� اسمحياء، ولك�ه

 ! اذا 
ً
ه�� ما دلت! مع�ى اذا أواا دد تجاوزوا العقبة اك�� أاةية: �و�ي م��ودا

ة الاقاش 
ه
أد��ى ما كات أتةااه �� اذه املرحلة اخحردة... يجب ه��ه ان �اي�� دي

! 
ً
ا  وغةه

ً
 ووكدا

ً
ا ى ال ي�ون حديثاا �له اةه   مره  أخرى، ح�ه

ري أين سأ�ون �عد يوم�ن؟».   ِ
ه
–   «َحذ

  –   «أين؟».

–   «�� لادن. سوف أحضر ايمماح مسرحية أمر��ي �� قارسس. حجزت 

ري!».   َصوَّ
َ
المذكر  ماذ هد  شهور، ت

–   «لم أسة  �اذه املسرحية من دب ».  

–   «�� مسرحية غاائية مبنية ه�� ييلم يحة  العاوان ذاته تمه إوماده �� 

اخلةسينيات، ودا  قبطول�اا حي�اا الفاان سسمعرا��ي ال�ه�� د�ن كي��. الفيلم، 

وكذلك املسرحية، �عمةدان �� املقا  اول ه�� أغاٍن شه��  من تأليف دورج 

، ودرأت أن املسرحية ال تق  روهة هاه... ا  تحب�ن 
ً
ا  دده

ً
ِون . الفيلم �ان رائعا

ْ
د��ش

م�ااد  املسرحيات الااائية؟».  

–   «قالطب . هادما كات �� ويو يورك شاادت مسرحية �ا�س للةره  ال�اوية، 

�ي �� اذه املره  كات قةفردي؛ ه�� 
ه
ولقد اسمةمعت �اا أك�� من املره  او��. ر�ةا �و

ه شعر 
ه
�ي كاُت ي�اا م  سعود، وكدوا وصرج من مامصفها �و

ه
خالف املره  الساققة ال

قاملل !».  
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  –   «سعود؟».

–   «املعذر ، حسبُت أن الدكمور أحةد أخ��ك قاسم طليقي: سعود اخحسن».  

–   «سعود اخحسن صاحب مق�ى ويس؟!».  

–   «�عم او. ا  �عريه؟».  

ذلك الرد  املارور، الا�يث، او زوج سلوى الساقق؟!! مفادأ  لم تصطر 

. 
ً
  ه�� البال أقدا

–   «معرية سطحية هن طر�ق صديق م���ك: وايف القا��ي».  

–   «ال أهريه... وه�� اذا، أين داقلت «سعود»؟».  

�ي ذابت ي�اا إ�� اااك».  
ه
ات القليلة ال –   «يق  �� املق�ى، �� املره

اد مق�ى ويس. أكيد   من روه
ً
–   «أظن أن زوج دياا، سلطان العةيم، او أيضا

المقيمه او اخر».  

–   «�عم، ولكن كذلك معري�ي قه سطحية؛ ق  لو لم يص���ي وايف ذات يو  

ا هريت، يهو لم يذكراا 
َ
ه�� اوفراد قأن زودة سلطان �� الدكمور  دياا السعيد مل

ذي �عة  قه زودمه».  
ه
�ي أهة  قاملست�فى ذاته ال

ه
د  أمامي؛ قالرغم من هلةه قأو

 هن �سائكم، وال 
ً
–   «�وكم مع�ر الردال السعودي�ن ال تحبون المحدث أقدا

ى تذكرون أسةاءان، خ�ية اخحرج؛ ولكن يور السفر إ�� اخلارج، امر ياقلب  ح�ه

مئة وثةاو�ن دردة... �� اخلصوصية السعودية، ه�� ما يبدو».  
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 أن أوايق ه�� ما 
ه
أقتسم لاقداا الساخر... كالمها ححيح، يال �سع�ي إال

 آخر لعد  ذكر سلطان س��  زودمه أمامي... سبب 
ً
تقول ... لكن... لع ه اااك سببا

يمعلق �س��  أ  هبد هللا و�سا�اا! ال أظنه سلوى �علم أي ��يء هن ��اط زوج 

  دياا اخجاو�ي، و��اط طليقها سعود!

–   «دياا السعيد صديقمك، أليس كذلك؟».  

–   «�� أك�� من مجرد صديقة. �� �اتةة أسراري ».  

ة لهذا اخحد؟».   –   «أهالدمكةا دو�ه

–   «ق  وأك��».  

–   «ا  �� سعيد  م  زودها؟».  

اا تقول �� خاطراا: سؤال غر�ب، ليس له  تاظر إ��ه سلوى قاسم�جا ... كأ�ه

  مع�ى!

اا وسلطان أسعد زود�ن صادي�اةا».    ... أظ�ه
ً
ا –   «سعيد  دده

 ! ولكن، ا  يا ترى دياا، �� اخرى، ال �علم 
ً
 ال �علم شيئا

ً
، سلوى حمةا

ً
إذا

ى �س�� القايلة، وتكمفي  اا �علم و�اضه الطرف ح�ه ا يفعله زودها؟ أ  أ�ه  هةه
ً
شيئا

قالمظاار أما  صديقا�اا قالسعاد ؟ ه�� أي حال، اذا أمر ال �عاي�ي، وكفى قاا 

 هن سلطان العةيم، وسعود اخحسن!
ً
  حدي�ا

؟ ا  أخ���اا؟».  
ً
–   «ا  �علم دياا هن أمروا شيئا
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 سوف أخ��اا �� لقائاا القاد ».  
ً
�ي حمةا –   «ال، ليس �عد، ولكاه

، ثم أسألها قصبث:
ً
  أوظر إ�� سلوى مبتسةا

–   «وماذا سوف تقول�ن لها يا ترى؟».  

ر، ثم ترده ه��ه ودد رسةْت �� اخرى اقتسامة ه�� 
ه
اا تفك  وكأ�ه

ً
تصةت دليال

  ودهها:

ي».   ، يرغب �� الزواج م�ه
ً
 ددا

ً
، ولطيفا

ً
 مرمودا

ً
–   «سوف أدول لها إنه طبيبا

–   «يق ؟ أاذا �  ما سوف تقولياه؟».  

–   «وماذا تر�د�ي أن أضيف؟! أوليس اذا �  ما حدث؟».  

ذي أرمي إليه... لكن ال 
ه
 ما ال

ً
ا تتساءل قا��  يةألاا الدالل. �� تدرك ديده

. 
ً
  قأس؛ يالدالل يز�د النساء دةاال

–   «ألن تص���اا قأنه الذي تقد  إليك اذا، أخذت تن�أ قياك و�ياه هاطفة 

دةيلة الك��� من الااس يحلةون قأن يصاديواا ولو مره  واحد  �� حيا�ام؟».  

ان من اخخج ... كْم تبدو دةيلة، و�� خجولة! حةره
َ
  ودامااا ت

ى أن أدول لها اذا».   –   «أوَت تمة�ه

  ترده ه��ه قصوت خايت ي�اد ال ُ�سة .

–   «واحد س��ر ساليد، وواحد الزاويا».  
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داا؟! ئ!! ا  �ان يمعةه ّه  س
ً
ا ذات! توديت الاادل دده

ه
  حس�ي هللا ه�� ااد  الل

 ... ضعهةا �� املامصف، لو سةحت».  
ً
–   «شكرا

 أن أدول : إنه 
ه
داء الطعا ، واوقط  الكال ... لكن ���  ها ، ال �سع�ي إال

يلة �س�� ه�� أحسن ما يرا ... لقد يادت تودعا�ي! أظنه أن العالدة قيناا أوا 
ه
الل

اا �� اخرى دد   أح�اا، وأظ�ه
ً
 ... �عم، أوا حمةا

ً
 كب��ا

ً
وسلوى، دد دطعت شوطا

�ي قالفع ! لقد رمى كيو�يد �سهامه، يأصاقت  �ي، إن لم تكن تحبه قدأت تحبه

  دلبياا... ال مجال لإلو�ار ان!
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26 

سلوى 

يا لها من ليلة ججيبة! �ان من املف��ض أن أض  الاقاط ه�� اخحروف، ودد 

رت قكالمه، 
ه
�ي تأث

ه
�ي تودع�اا! يبدو وكأو

ه
ن �� أ�اا غ�� اخحروف ال يعلت، ولكن تَب�َّ

ِهة. يارق كب�� 
سره
َ
اا هاطفة صاددة، وإن �اوت ُمت اشة وحوي . أظ�ه و�عاطفمه اخجيه

د�ي ماذ هقدين. كم �اوت  ق�ن طارق وسعود. ليمه �ان او الذي تقد  إ��ه وتزوه

�ي ريعت الراية البيضاء واستسلةت له، هادما 
سم�ون حيا�ي حي�اا مصملفة! أظاه

ان املراف.  ه حسه الفاه
ه
واول�ي قادة الزاور اخحةراء... كم �اوت لفمة دةيلة ماه! إو

 �اوت امور آلت إ�� غ�� ما 
ه
خحسن حظه أن اخجراح ييه لم يطَغ ه�� الفاان، وإال

ي ، وال أشعر قرغبة �� 
ه
او�ات هليه! الساهة تجاوزت الواحد  �عد مامصف الل

الاو ؛ ق  أرغب �� اس��داع تفاصي  ما درى ه�� الع�اء، خحظة ق�حظة، ماذ 

ه�ي هاد قا  الفادق. دضياا  ى وده أول ما اسمقبل�ي قبادة الزاور اخحةراء، وح�ه

 �� 
ً
ثالث ساهات دون أن ��عر. مرهت هلياا وكأ�اا ثالث ددائق! او ليس سعيدا

حياته الزودية؛ اذا ما است�فيمه من حدي�ه. املسك�ن، حاله ان كحا�� دب  أن 

صذ القرار ال�جاع، وأو�ى زواده الفاش ، دب  البحث هن 
ه
أخل  «سعود»! ليمه ات

ن، ولكاه �� أحياٍن ك���  ي�ون  ِ
ه لم يفع ... الطالق أمر ليس قاله�ه البدي ؛ ولكاه

�ي شعرت من حدي�ه قأوه ه�� أتم اسمعداد التصاذ تلك اخلطو   املالذ الوحيد. لكاه

ه سوف يطلق زودمه، ولكن لن أطلب ماه أوا ذلك! ال، لن أ�ون  اخجر�ئة! أظاه

 زودمه لن تقب  
ً
 �� اد  كيان أسر !! إن أراد او تطليقها، يهذا شأوه... حمةا

ً
سببا
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أن ي��وج هل�اا، وسمطلب ماه الطالق. اذا حقها. ملاذا �سمةر م  رد  ال يح�اا، 

ِضها قةن يح�اا وسسعداا... ولو 
و�حب غ��اا؟! يجب أن تدهه يرح ، ولع ه هللا ُ�َعوه

ان مراف   م�  طارق؛ دراح دلب واجح، وياه
ً
ه من الصعب أن تجد �لصا

ه
أو

اخحس، ووسيم، و... اخحق يقال، أي امرأ  هادلة تمة�ى أن ي�ون م�له زودها... 

 ... ال ��يء يكمة  �� اذه اخحيا ... أوا قحادة للمحدث 
ً
ولكن... ليمه لم يكن م��ودا

ةها �� 
ه
 لوده. أحماج إ�� م�ور�اا. سأ�ل

ً
م  دياا، ولكن ليس ه�� الهاتف، ق  ودها

� أحجز حجر  اخجا�وزي اخلاصة �تحدث 
ه
ب معها لقاًء �� السپا. لع�

ه
الصباح، وأرت

معها قجسد مرتٍخ وس  املاء الدا� ، و�ذان صاٍف . دياا تحب م�  اذه ادواء، 

  وكذلك أوا...

 ***

–   «لم أكن أهلم قأن وفوذك يص  إ�� حده حجز اخحجر  اليي آي �ي، �� 

�ي �� العاد  قحادة إ�� أسبوع ه�� اد ، 
ه
 أو
ه
�ي ز�ووة دائةة ااا، إال

ه
اليو  وفسه! م  أو

إن لم يكن أك��، من أد  حجزاا!».  

دياا تنمق  إ�� اخجا�وزي، �عد أن يرغت من مساج اخحجر الدا� ، وأوا 

أتبعها. أدة  ما �� اخحجر  اخلاصة أن دةي  أوواع المدليك مموير  ه�� مدار 

 كيف 
ً
دا ِ
، ال يودد �� الر�اض أيض  من سپا الر�م... أهرف َديه

ً
ا ي��  اخحجز. حقه

َفرهِغ �� وفسها!
ُ
  أدع  دياا ت

–   «ألم أخ��ك قأن ر�م اخحةامي، صاحبة السپا، ز�ووة مسمديةة هادي؟ 

أدر�ت لها ما ال يق  هن خةس هةليات تجةي ».  
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–   «خةس هةليات تجةي !».  

–   «�عم، ما ق�ن إقراز الودام�ن، و�عدي  اوف، ووفخ ال�فم�ن، وتكب�� 

 شف  الداون ..».  
ً
ال�ادين والردي�ن، وري  اخحادب�ن، وطبعا

  .«! 
ً
�ي كات أحسب دةالها طبيعيا

ه
–   «حيلك، حيلك! ما �  اذا؟! وأوا ال

ا!».   يه
َ
ا، وحيا  هين –   «ال يا هيو�ي، ق  او من صا  إيَديه

�ي ال أذكر من أي ييلم سةع�اا، ثم أطلق 
ه
د العبار  املصر�ة ال�ه��  ال أرده

  �حكة مِرحة تامه هن سعاد�ي الاامر .

–   «سلوى ! ... ماذا أصاقك اليو ؟ تبدين �� مصملفة... ما اخح�اية؟».  

–   «�ع�ي حرا  أ�ون سعيد ؟!».  

؛ لكن يبدو ��، وكأنه ايك سعاد  مبالغ �اا َحْبم�ن!».  
ً
–   «ال طبعا

  إ�� حديث دياا �  يياة وأخرى ... تأث�� 
ه
�ي تتسل

ه
بااوية ال

ه
�جة الل

ه
��جب�ي الل

بااوية قال شك. اخحق يقال، إنه �  ��يء �� دياا ��جب�ي؛ لهذا �� أهز 
ه
ها الل أمه

  صديقا�ي، و�اتةة أسراري . آن اوان ل�ي أقوح لها ق�  ��يء...

�ح  ى تمه –   «طرأ ��يء دديد �� حيا�ي. لم أكن أرغب �� المحدث معك ييه ح�ه

�حت ليلة أمس».  
ه
امور، ودد ات

؟».
ً
  –   «خ��ا

اح القلب؟».   –   «ا  �عري�ن الدكمور طارق أيو  دره
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–   «معرية من �عيد يق ... ولكن، ملاذا السؤال؟».  

ي».   –   «المقيمه أك�� من مره ... ير�د الزواج م�ه

 ... او لم �سبق له 
ً
ه يبدو وسيةا –   «م��وك! أوا ححيح ال أهريه، ولكاه

الزواج من دب ؟».  

–   «ق  تزوج..».  

ق م�لك».  
ه
–   «�ع�ي أوه مطل

ه غ�� سعيد �� زواده!».   ، ولكاه
ً
–   «ال... ق  ال يزال م��ودا

 
ً
يا ك تفكر�ن دده

ه
–   «سلوى، ماذا أصاقك؟! أكيد ريضمه! ال تقو�� �� إو

قا�مر!!».  

–   «ريضمه �� قاد  امر هادما ياتح�ي ييه الدكمور أحةد، ولكنه «طارق » 

أصره ه�� محادث�ي، ثم تقاقلاا أك�� من مره ، ثم..».  

–   «ثمه ماذا؟! امر ال يودد ييه ثمه يا سلوى !! اذا رد  م��وج! كيف تقبل�ن 

ت حبالها  �ي لفه
ه
ه�� وفسك أن ت�و�ي زودة ثاوية؟! ماذا سيقول هاك الااس؟! املرأ  ال

حول رد  م��وج!! أوت أيض  من اذا! است�ار�ة مرمودة �� مست�فى هر�ق. ال 

�� �  اذا من يدك من أد  مسألة ال �سمحق!!».   تضيه

د، ولكن   �� مسألة المعده
ً
فق معك تةاما

ه
دي�ي يا دياا، أوا م�لك، وأت –   «صده

ه �عيس م  زودمه».  
ه
ال�أن مصملف م  طارق ... او يحب�ي، وأخ���ي قأو
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–   «ماذا هاك أوت؟ ا  تحبياه؟».  

 
ً
�ي حمةا –   «أشعر �عاطفة تجااه... ال أهلم إن �ان اذا او اخحب أ  ال، ولكاه

أشعر ���يء!».  

 يحبك، وال يحب زودمه، وحياته معها �عيسة يليطلقها».  
ً
–   «إن �ان يعال

ه ه�� اسمعداد �ن يطلقها لو طلبت �� ماه الطالق �عد 
ه
–   «او أخ���ي قأو

 سمطلب؛ يال تودد امرأ  اليو  تقب  أن ي��وج هل�اا زودها».  
ً
زواداا، وحمةا

–   «�ع�ي ي��ودك ثم احمةال يطلقها؟! ال يا سلوى ! �� �لما اخحالم�ن امر 

قها يَسُمالم�ن أوِت ! وإن لم يطلقها، يةاذا سمفعل�ن؟ ا  
ه
ئ لك... إن طل ّه س

ستمحةل�ن أن ��اركك امرأ  أخرى زودك الذي تحبياه؟!».  

لم أيكر �� املسألة من اذا اخجاوب... سؤال دياا هن تقب  م�اركة طارق 

ر ! أن ��ارك�ي  م  زودة أخرى أهاد إ��ه ذكر�ات سعود املؤملة، وخياواته املمكره

امرأ  أخرى �� طارق ... قدأُت أتصي  املاظر... ي��ك�ي أقيت وحدي، و�ذاب او إ�� 

  يراش زودمه اخرى ... �عاشراا!!

 سوف يطلقها!!».  
ً
ه ال يح�اا! حمةا –   «ولكاه

، ثم يمقد  خلطبمك، وليس دب  ذلك».  
ً
، يطلقها أوال

ً
–   «إذا

–   «ال أسمطي  أن أطلب ماه أن يطلقها! مسمحي  يا دياا!! اذا أسوأ!!».  
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–   «ومن دال لك أن تطل�ي ماه أن يطلقها؟ أخ��يه يق  قأوك ال �سمطيع�ن 

د، ودهيه او يفع  البا��... إن  الزواج ماه �وه رد  م��وج، وأوك ضد مبدأ المعده

�ان يحبك كةا تقول�ن يسوف يطلقها، دون أن تطل�ي ماه أوِت ذلك، و�عداا ي�ون 

ل�  حدث حديث».  

–   «ال أدري يا دياا..».  

لقد أصاق�ي حدي�اا قاخح�� ... كالمها ماطقي، ولكن... ال أدري، ملاذا �ايأت 

�ي ال أهرف دياا السعيد، 
ه
قأنه حديثاا سوف �س�� ه�� خالف ما سار هليه؟! كأو

� كات قحادة ل�ي أسة  صوت العق  �عد أن أخذت�ي 
ه
د! لع� ومودفها من المعده

 �� م�اهره، ولكن... ولكاه 
ً
، وأحسبه صاددا

ً
ا العاطفة... طارق رد  لطيف دده

م��وج! كيف سي�ون مظهري أما  صديقا�ي إن وايقت ه�� الزواج ماه؟ ماذا 

  ِ
اه
َ
ي؟! كيف سأقدو أما  أوالدي؟! سعود لن ي��كها يرصة، وسوف ُ�� َسُيقال ه�ه

!! 
ً
  ه��ه حمةا

اية الردال»!
ه
  «خط

  ال أدري ماذا أيع ! أوا قحق �� ح�� !!
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27 

طارق 

�اوت املسرحية دةيلة كةا تودعت، وأك��. اسمطاع املصرج تجسيد أغا�ي 

ِون وموسيقاه ���  مذا  يفوق الوصف! لم ياقص�ي ��يء �� تلك 
ْ
دورج د��ش

يلة اللادوية الرائعة سوى سلوى . لي�اا �اوت م��، ��ارك�ي اذه السهر ؛ أهلم 
ه
الل

، ولكن �اوت و��  صو�اا  ت ه��ه صلت �اا، رده
ه
 ... ات

ً
اا �اوت ستسمةم  �اا م��� تةاما أ�ه

ها 
ه
مصملفة؛ ال أدري كيف أصفها، ولكن... كأ�اا مهةومة. ر�ةا �عد املساية. لعل

اشمادت إ��ه �عد تلك املقاقلة الرائعة ه�� الع�اء �� مطعم ال�و��ياا. حاولت أن 

�ي لم أتةكن من إخراج م�اا أي ��يء مفيد. ذكرت  أسمفسر م�اا، دون إخحاح، ولكاه

ي م  صديق�اا الدكمور  دياا السعيد، دون أن تص���ي قمفاصي   ثت ه�ه اا تحده �� أ�ه

اا سمعاود اخحديث معها �� امر مره    أ�ه
ً
ما درى قي�اةا؛ وإن �اوت دد ذكرت أيضا

أخرى �عد ردوع دياا من رحل�اا إ�� أمر��ا. يبدو أن حدي�اةا �� املره  او�� �ان 

�ي لم ألمِق 
ه
مه! م  أو ، وه�� جج . أوا واثق قأن دياا لم ��ج�اا امر ه�� رمه

ً
مقمضبا

ى يهةُت �لصي�اا، ودد صاديت ��  �ي سةعت الك��� ه�اا ح�ه
ه
 أو
ه
�اا من دب ، إال

حيا�ي اذه الاوهية من النساء: سست�ار�ة املرمودة، امل��ودة من رد  أهةال 

اقة! «پرسستيجها» أما  
ه
؛ ال ��يء �اةها �� اخحيا  م�  املظاار سدمةاهية الكذ غ�يه

ه يفع  ذلك من وراء سمار، يال �ام! 
ه
ى إن �ان زودها يصدهها؛ يطاملا أو الااس! ح�ه

ة  أخ��ى أن ت�ون هقبة أماماا أوا وسلوى؛ وإن كات ه�� ثقة قأنه العاطفة القو�ه

�ي أخذت تن�أ قيناا ستمجاوز �  الصعا . أن يجد ا�سان اخحب اخحقيقي �� 
ه
ال
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، ولكن م  دةود اخحيا  
ً
� أ�ون حاملا

ه
اذه املرحلة من حياته، أمر ليس قيس��! لع�

  من حولاا ودسو�اا، أال تصبح احال  مالذوا اخ��؟

 ***

ات ك��� ، و�الرغم من ذلك، ما زلت أذكر تلك الز�ار  من  أتيت إ�� لادن مره

ا  ال�و�ت... شهر أغسطس 1990صيف ها   ذي احم  ييه صده
ه
. شهر أغسطس ال

 
ه
ذي شهد قداية �ااية هالد�ي قةاال. وه�� الرغم من ح�ي ملدياة الضبا ، إال

ه
ال

�ي لم أزراا �� يص  الصيف ماذ ذلك العا ، وادمصرت ز�ارا�ي لها ه�� قا�� 
ه
أو

 
ً
يصول الساة، و�ا�خ  يص  ال�ماء. يص  الصيف �� لادن �ان مليئا

قالذكر�ات اخجةيلة، وكذلك اخحز�اة... شعور غر�ب أن ترغب �� �سيان الذكر�ات 

املؤملة، وهد  �سيا�اا �� الودت ذاته، وكأوك تص��ى إن زال الم م  النسيان أن 

ذي يجعلك أوت. �عم، يا�لم حٌق مكفول 
ه
 من كياوك ال

ً
يذاب و�أخذ معه دزءا

 ي�ون من غ��ه أشبه قاخجةاد.
ه
  ل� ه إ�سان، وإال

�ي �� اخ�� لم  حاولت أن أقمعد هن مدياة لادن هده  ساوات، ولكاه

�ي آم  
ه
�ي صاعُ�اا ااا �� املا��ي م  ماال، وال

ه
أسمط . اوجذقت إل�اا، وللذكر�ات ال

 م  إ�ساوة أخرى م�  سلوى ...
ً
  أن أصاعها مسمقبال

 ***

وس  تأمال�ي، أدلس �� رداة يادق المون پارك ل�ن. اسعار خارج 

 ما ت�ون أرخ  قك���. أمطار لادن ال تزجج�ي، ق  أرااا م��  
ً
املواسم دائةا

ل�ل  م��� �عيش وس  ال�حراء، حيث امطار �حيحة. لم أَر ال�ةس �� 
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�ي كات أرااا �  يو  �� سةاء الر�اض؛ لذلك أوا 
سةاء لادن ماذ أن أتيت، ولكاه

�ي، 
ه
لست مسماًء، ه�� خالف الك���ين ااا... أيكر أن أرتدي معطفي، وآخذ مظل

  وأس�� وحو حديقة الهايد پارك...

جه إ�� قواقة الفادق ل�ي أغادره. لسبب ما، أوظر 
ه
هزمُت أمري، واا أوذا أت

ف يجأ  هن الس��؛ رده  يع  
ه
إ�� يةي�ي وحو مدخ  مطعم تر�در ڤيكس، ثم أتود

  غ�� مقصود  لرؤ��ي زودها الساقق!

–   «دكمور طارق ... ما اذه املصادية اخجةيلة؟!».  

سعود ي��وح من السكر، و�جواره امرأ  �� غاية اخجةال، واضعة ذراهها 

حول خصره. رائحة الكحول تفوح م�اةا؛ لع ه اذا يفسر مرحه غ�� املعماد... ولكن، 

�ي معه؟ من معري�ي قه، ال أستبعد أن ت�ون هاار  من هاارات 
ه
من �� اذه ال

 م  أححا  املال الوي��...
ه
وا�ي ال يصردن إال

ه
  لادن ال�ه��ات، من الل

ك �� لادن».  
ه
 سعود. لم أكن أهلم أو

ً
–   «أاال

 ... ولكن... ماذا تفع  أوت ااا؟ مؤتةر 
ً
–   «إداز ... سرسعة لم أخ�� �اا أحدا

ط�ي؟».  

ه يواص  اخحديث م��، غ�� آقه قرؤ��ي له �� وضعه اخحا��، ق  
ه
ال�جيب أو

�ي رأيمه!
ه
ه سعيد �و

ه
ه... أو

ه
  أ�اد أدز  أو

، من أد  م�ااد  مسرحية أمر��ي �� 
ً
–   «ال، ق  إداز  سرسعة أيضا

قارسس».  
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–   «رأيُت دهاي�اا �� ال�وارع! أ�سمحق امل�ااد ؟».  

، أغلب الظن �� 
ً
�ي م  سعود تمحدث العر�ية، و�ل�جة وجدية! إذا

ه
املرأ  ال

وا�ي يمظاارن قأ�ان 
ه
ات الل  إذا �اوت من املار�يه

ه
ليست من هاارات لادن، إال

سعوديات؛ لقد شاادت ذلك الصاف من دب . لسبب ما، املار�يات يجدن 

؛ ال أدري ما السره �� ذلك؟  �جة اخلليجية أك�� من أي دنسية أخرى مرهت ه��ه
ه
الل

طخ الذي 
ه
ه من أثر ال�را ، وليس لريقة اذا الل تبدو سعيد  م�  رييقها؛ أظاه

  معها!

ا �سمحق، إن كاِت من اوا  املسرحيات الااائية».   –   «دد�

ا».   –   «أوا أاوى أشياء ك��� ... ك���  دد�

تااز خصر سعود، ثم تطلق �حكة مسةوهة دون مراها  �يه حرج. ال 

ى سعود  ، ووا�ح للعيان! ح�ه
ً
ا أدري ماذا شر�ت، ولكن يبدو أنه مفعوله دوي دده

قدأ يطلق �ح�ات ممقطعة، ولكن خايمة... حقيقة، أشعر قاخحرج لودو�� معهةا 

واةا �� اذه اخحالة من السكر! أظنه أنه أوظار املمواددين �� الفادق دد قدأت 

!�
ُ
�
ُ
ام ليسوا قك جه وحووا؛ خحسن اخحظ أ�ه   تمه

  .« 
ً
بة يا سعود... أراك الحقا ِ

–   «يرصة طيه

يك؛ اذه أدة   –   «ه�� ي�ن؟! تااول معاا القهو ... قاملااسبة... �سيت أن أهره

�ساء العالم، ر�م اخحةامي، زود�ي».  
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ي دون أن أشعر... آااه، تذكرت ان... أ  هبد هللا؛  –   «زودمك؟!» خردت م�ه

 هن طر�قها.  
ً
اذه حمةا

–   «واذا أحد أصددائي، الدكمور طارق ..».  

ر اسم هائل�ي، ولكن دون ددوى ! 
ه
من الوا�ح أن اذا ااب  يحاول تذك

  وهللا لن أساهده وأمأل له الفراغات. سأدهه اكذا �� حرده!

–   «او دراح دلب شه��!» يواص  اخرق �عد أن يتس من اسمعاد  اسم 

هائل�ي!  

ال أدري، كيف وايقت سلوى ه�� الزواج من �ل  م�له؟! لكنه أيض  ما 

صت ماه، وخلعمه!!
ه
اا تصل ْمه أ�ه

َ
  يعل

 دكمور طارق ... ��ريت 
ً
 وسهال

ً
–   «وكذلك هاشق للةسرحيات الااائية! أاال

اا �عري�ي؛ اذا كذلك من أثر  �ي اسةها ر�م تةازح�ي، وكأ�ه
ه
قةعريمك.» املرأ  اخجةيلة ال

الكحول قال شك. لكنه اخحق يقال، أ  هبد هللا اذه �عرف كيف تصمار �ساءاا! يةن 

فت اذا 
ه
مقياس واحد إ�� ه�ر ، ر�م �سمحق ه�ر  دون تفك��! يا ترى، كم �ل

طخ؟  
ه
الل

�ي طالت هن حداا!
ه
  أظنه دد آن اوان ل�ي أو�ي اذه املهزلة ال

�ي أهمذر هن القهو ؛ لديه موهد مهم. يرصة أخرى إن  –   «ال�رف ��، ولكاه

شاء هللا».  
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أغادر الفادق ه�� جج ، دون اومظار رده من أ�اةا... ال أدري ملاذا أشعر 

  قالا��  من سعود؟! يهذا ااط  يحظى قاخجةيالت، الواحد  تلو اخرى !!

 ***

لم يتبقَّ �� من رحلة لادن سوى يو  واحد يق ... لكم اشمقت إ�� رؤ�ة 

�ي ااا �� ممجر اارودز، من أد  شراء خاتًم دةي  من 
ه
سلوى ! هزائي الوحيد أو

املاس، أاد�اا إياه �عد ترتيب لقاء معها �� حديقة املست�فى، �عد او�ااء دوا  يو  

ه حاص  ان: أومظراا �� زاو�ة اخحديقة املصفية هن 
ه
اخلةيس. أتصي  املاظر وكأو

، وه�� ودهها أرى سعاد  غامر  لرؤ��ي �عد أيا  من الايا ،  ْقِب  ه��ه
ُ
اوظار؛ ت

 هل�اا أن 
ً
يأياد�اا قال��ول ه�� ركب�ي، كةا �� ايال ، وأدد  لها اخلاتم، هارضا

اا، ال شكه هادي...  مفادأ  دةيلة �سره
ً
ي! سم�ون حمةا   تقب  الزواج م�ه

 قالسعاد  والمفاؤل وام  �� حيا  دديد  �لها 
ً
أدخ  ممجر اارودز شاهرا

مسرهات! لست من اوا  التسوق، ولكن كةا ُيقال �� ام�ال: من أد  ه�ن تكر  

ى أدد وف��ي �� الركن املصري . سةعت هن  مدياة... أس�� ق�ن محالته الفاخر ، ح�ه

صب تذ�اري ييه لألم��  دياوا وصديقها املصري دودي؛ اقن امللياردير محةد 
ُ
و

الفايد من زودمه السعودية سة��  خاشق��، أخت تادر السالح هدوان 

خاشق��. درأت أن محةد الفايد أدا  ذلك الاصب هادما �ان يةملك ممجر 

اارودز، دب  أن يبيعه للقطر��ن، ق  واش��ط هل�ام أن يبقى ذلك الُاصب 

، من أد  أن تمم الصفقة...
ً
  المذ�اري دائةا
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�� دبو الركن املصري، ذي الطا�  الفرهو�ي قاممياز، أرى أما  الساللم 

 
ً
الكهر�ائية صور  لألم��  دياوا، و�جاو�اا صور  لدودي الفايد، وأمامهةا ارما

 تموسطه كأس وبيذ شر�ت م�اا دياوا دب  مو�اا هادما �اوت �� 
ً
 صا��ا

ً
ا زداديه

يادق الرتز قبارسس، و�جاوب الكأس ُوِض  خاتم دةي  من املاس؛ �ان من 

 
ً
املف��ض أن �اديه دودي لدياوا، ولكنه القدر �ان أسرع ماه... ولكن اااك داوبا

اا �اوت �سمصدمه يق  من أد   آخر لقصة دياوا م  دودي؛ ودهة وظر تقول إ�ه

إثار  غ��  حب حيا�اا اخحقيقي، الدكمور الباكسما�ي حسنت خان؛ واو دراح 

، و�ان سي��ودها، ولكنه 
ً
ا  �اا دده

ً
ه �ان مارما

ه
ذي درأته أو

ه
دلب قاملااسبة! ال

�ي �اوت تصاحب أم��  القلو  دعلمه يبمعد ه�اا؛ املسك�ن لم 
ه
اضواء ال�ديد  ال

مه ددرته ه��  يمحة  تتبه  ال�حف خحيا�اةا اخلاصة. لقد تجاوز امر قُرمه

المحة ، يآثر سقمعاد هن حبيبمه، ياوكسر دلب دياوا املسكياة، ولهذا خجأت 

اا اخحقيقي،  ها كذلك ت��� قه غ��  ح�ه
ه
لصديقها دودي ل�ي يواس�اا �� وحد�اا؛ ولعل

 ه�� ما يع ! ا  يا ترى �اوت ستاجح تلك اخلطة؟ وا  �ان 
ً
ي��د  لها وادما

ة أم��  القلو  املاكر ! ومن اخحب 
ه
دودي �علم �اا؟ لقد ذاب الرد  �حية خط

  ما دم !!

� ان أواص  رحل�ي من أد  
ه
سئةُت من اذا الاصب ال�ليف، ولع�

إيجاد خاتم املاس اخلاص قأم��  دل�ي أوا... أصعد إ�� الطاقق الرا�  حيث دسم 

املجوارات. أس�� وحو ركن اخلواتم، يملمق  هيااي امرأ  أهريها، تقف قةحاذا  

ود�ي، تمفحه  ساهة رولكس ردالية... تبدو �� دياا السعيد مصملفة �عض 

ذي ترتديه هاد  �� املست�فى. �� قال شك امرأ  
ه
ال��يء من غ�� غطاء الرأس ال
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اا �اوت أدة  دب  إدراء هةلية وفخ ال�فم�ن.  �ي ال أزال أهمقد أ�ه
أويقة، ولكاه

اا مهةا يعلت من أد   ها أدر�اا من أد  زودها سلطان. املسكياة ال �علم قأ�ه
ه
لعل

اا  �ي أذكر أن سلوى أخ��ت�ي قأ�ه  ! لكاه
ً
 ز�ر �ساء كب��ا

ً
ذلك الرد ، يسيبقى دائةا

ةا رغبْت �� كسر طول املساية ه�� امل�وث �� لادن قضعة  سايرت إ�� أمر��ا... ر�ه

أيا ... أشعر قرغبة �� الذاا  إل�اا ومصايح�اا، خاصة �عدما حكت لها سلوى 

ه من ا�سب أن أذاب 
ه
 من أهز صديقا�اا، يلعل

ً
�ي سوف أتزوج در�با

ه
ا. قةا أو هاه

 هن در ...
ً
م هل�اا؛ و�� يرصة من أد  المعرهف هل�اا أخ��ا

ه
  وأسل

 دكمور  دياا... ال أدري إن كاِت �عرييا�ي أ  ال؟ أوا..».  
ً
–   «أاال

 أهريك... كيفك؟».  
ً
–   «أال�ن دكمور طارق . طبعا

�ي ال أذكر لقاًء 
ه
�ي تحدثت معها من دب ، م  أو

ه
غر�بة... لسبب ما أشعر وكأو

اا المقياا �� ادمةاع قاملست�فى دب  ساوات هديد ، 
ه
دة  قيناا دب  اليو ... لعل

ت ه��ه �� املست�فى؟! �ي َهده
ه
  و�سيت... يا إل�ي! كم او هدد السا�ن ال

ق ».   –   «أوا آسف لو كاُت دطعُت هليِك التَسوُّ

 ... يق  كاُت ... كاُت أقحث هن ساهة لزو��».  
ً
–   «ال، أقدا

–   «يا حظ سلطان!».  

–   «أوَت �عرف زو��؟!».  

ه �عري�ي!
ه
اا تفادأت؟!... الوغد لم يذكر لها أو   كأ�ه
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ات �� مق�ى ويس».   –   «�عم. المقيمه هد  مره

–   «آااه... املق�ى».  

ذي ال يحب اخلل  ق�ن هة  
ه
ا سلطان من الاوع ال �ي أحرد�اا. ر�ةه

ه
يبدو وكأو

ة... أتفهم ذلك.   زودمه وحياته اخلاصه

بة... إ�� اللقاء، وأهدك قأن ال أي�ح هن سرهك».   –   «ه�� العةو ، يرصة طيه

ٍ تمحدث؟!».  
–   «سرهي؟! هن أي سره

يا إل�ي! ماذا أصا  اذه املرأ ؟!! ما �  اذا سوفعال املبالغ ييه من أد  

ة لزودها؟!   اديه

–   «أدصد الساهة... أكيد ترغب�ن �� مفادأ  سلطان �اا».  

  .« 
ً
 تص�� �اا أحدا

ه
 ... أردو أال

ً
–   «�عم... أكيد طبعا

وهللا اذه أججب ز�ار  دةت �اا إ�� لادن! داقلُت صدية «سعود» البارحة 

م  زودمه اخجديد ، إن �ان ي�ح وصفها قالزودة، واةا �� حالة سكر. وان 

ة!
ه
ة لسلطان... لم يتبقَّ غ�� وايف، وتكة  الِ�ل   أداق  دياا، و�� ����ي اديه

ى  من اذا؟! ماذا يفع  ااا او اخر؟! ما أ�اد أقمعد هن دياا السعيد ح�ه

ذي أود 
ه
 وحو مح  املجوارات... ليس ال�ل  ال

ً
جها أرى من �عيد مارتن زرتك، ممه

روا امل��ء إ��  ان الر�اض دد دره
ه
ذي يحدث؟! كأن دةي  س�

ه
رؤ�مه اليو ! ما اذا ال

ذي دئت أوا ييه!!
ه
  لادن �� الودت وفسه ال
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ى ال يرا�ي، وسسمودف�ي ل�حديث. أخملس  جه خلف هةود قي�ي و�ياه ح�ه
ه
أت

ه ممجه وحو... ولكن، 
ه
جه؟ ججيب، كأو

ه
ى أتب�ن إ�� أين أت الاظر مره  أخرى وحوه، ح�ه

اا  لها؟! لك�ه ِ
ملاذا؟ اذا أمر غر�ب! يمودف هاد... هاد دياا؟! و�ةي  وحواا ل�ي... ُيقبه

ا يجعله يجأ  يلمفت من حوله إ�� �   ، مةه
ً
تديعه قموتر م�حوظ، ثم تقول له شيئا

ي! ه يبحث هن ��يء ما... ق ... ق  او يبحث ه�ه
ه
  م�ان ودد أصاقه القلق، وكأو

يا إل�ي، ان يهةُت �  ��يء! أدد وف��ي أخرج ااتفي الذ�ي دون تفك��، 

ات دون  �ي يعلت هادما تيقه وألمق  صور  لهةا... ال أهلم ملاذا يعلت ذلك؟! ولكاه

�ي �اوت �� مكمب مارتن زرتك تلك الليلة، �� زودة 
ه
أد�ى شك، قأنه املرأ  ال

  سلطان، وصديقة سلوى ... دياا السعيد!!
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28 

سعود 

��ي! اخحديث الذي دار  ِ
ح�ه
ُ
�ي ق�ن سلوى ور�م ال تزال ت

ه
طبيعة العالدة ال

 
ً
 سلوى أرادت شيئا

ات من يهةه أنه
ه
ذي تةك

ه
؛ وال

ً
ال �ان مقمضبا قي�اةا ه�� اخجوه

من ر�م؛ خدمة ما! كيف يةكن �  أوالدي، سست�ار�ة املرمودة، أن ت�ون ه�� 

مها  �ي يةكن لر�م أن تقده
ه
هالدة وثيقة م  امرأ  م�  ر�م؟! وما �� اذه اخلدمة ال

ن طبيعة  لها؟!! حاولت أن أسمفسر هن امر قطر�قة غ�� مباشر ، دون أن أق�ه

 �� كالمها، 
ً
ا �ي لم أسفر هن ��يء؛ �اوت ر�م مقمصد  دده

هالد�ي �سلوى، ولكاه

رت أك�� من مره  �� أن 
ه
ةا دار اخحديث هن حيا�اا اخلاصة... يك

ه
كةا �� هاد�اا �ل

�ي أخ��ى أن تؤثر اذه املعلومة ه��  أصارحها، وأخ��اا قأن سلوى طليق�ي، ولكاه

� أسمطي  إخراج ��يء 
ه
ة لو �اوت تر�طهةا صدادة ما. لع� هالدماا اخحةيةة، خاصه

�ي أهم��اا قة�اقة شهر هس  مصمصر! لذلك، دةت 
ه
من ر�م أثااء رحلماا إ�� لادن ال

قحجز دااح شهر العس  �� يادق المون پارك ل�ن... لكم وددُت أن ت�ون إدامماا 

�ي م  اسف لم أدد اخجااح املطلو ؛ ر�ةا املره  القادمة... 
�� الدورشس��، لكاه

ِ  اذه العطلة القص��  قيناا. ال أر�د أن أ�ون مجرد زوج مسيار آخر 
قره
ُ
أردو أن ت

قالنسبة لر�م. أر�د أن أهرف �  ��يء ه�اا. أتة�ى أن تص  هالدماا إ�� اخحد الذي 

و�ق ييه قبعضاا، ووبوح ييه قأسراروا؛ ولع ه أول سر أود معريمه، او طبيعة 

�ي تر�طها �سلوى !
ه
  العالدة ال

 ***
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أر�  وه�رون ساهة �� دااح شهر العس  ما ق�ن السر�ر واخجا�وزي! 

أخ��ى أن أصا  قذقحة صدر�ة لو اسمةرروا ه�� اذا اخحال!! يا إل�ي، كم �� 

، �سمحق �  ر�ال ديعمه لها، ومن أدلها... يكفي�ي يق  سسمةماع 
ً
رائعة!!! يعال

 . وهللا إن الاظر إل�اا يق  
ً
ذي لم أَر له �� حيا�ي م�يال

ه
اذ ال

ه
قالاظر إ�� دةالها اخ

مفعوله أدوى من مفعول اليياچرا! كيف يةكن المرأ  أن ت�ون �اذا اخجةال؟! ال 

اا ان مل�ي! �عم، مل�ي أوا وحدي! لكم أشماق ل�لروج  أهلم... لكنه ما أهلةه او أ�ه

معها، والمجوال حول لادن، خاصة �� أماكن السهر ال�ه��  �� سواو، 

�، وكنساچمون، ل�ي يرا�ي الااس و�� تمأق  ذرا��، يي�عرون قالا��  
ه
و�ي�ادي�

  واخحسد!

يت من الرو  
ه
–   «حبي�ي، ما رأيك لو ومع��ى �� أحد مطاهم الفادق؟ مل

س��ڤس».  

ة، وأ�له لذيذ».   –   «ليس لدي أي ما� ... تر�در ڤيكس ييه موسيقى حيه

�ي �� الر�اض».  
ه
ةة �عد؛ ليست �ال

ه
–   «و�وكميالته ملا

�ي تأسر البا ، وتنمصب لها السواكن! كيف 
ه
تطلق �حكة من �ح�ا�اا ال

ى وذاب إ�� املطعم، ومن ثمه �عود إ�� الفراش؟! ال أظن أنه  سأتحة  سومظار ح�ه

م سوف يفي قالارض. أوا قحادة إ�� درهة من اليود�ا، ق  إ�� 
ه
أي �وكمي  ملا

  درهات!!

 ***
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�ي... ثة ... ما �ان... ما �ان ينب��... أن 
ه
 ... أشعر وكأو

ً
أظا�ي... شر�ت ك���ا

 من 
ً
ا�ي �� سلطان، تبيح شر  اخلةر إن لم يكن مصاوها �ي وره

ه
أسكر... الفموى ال

 أسكر! 
ه
ال، ال... المةور وال، واهاا ... أقو حايفة أظنه دالها، لكن ��رط أال

  خحسن اخحظ، اليود�ا مصاوهة من... من ماذا؟

–   «ر�م... ا  �علة�ن من ماذا تصا  اليود�ا؟».  

  ال ت�اد �سةع�ي وس ... املوسيقى الصاخبة �� املطعم.

  –   «ماذا؟».

صا ؟!».  
ُ
–   «اليود�ا... ممَّ ت

–   «ملاذا تصرخ؟! ال أدري ».  

ال قأس... من حسن اخحظ هادي صديقي چوچ ... أخرج دوا�� من 

ا، مصاوهة من... معقولة؟!... أطلق �حكة كب��رررر .   الس�� ... وأقحث... أاه

  !!». البطاطا من مصنوعة–   « 

  –   «البطاطا؟!!».

  تطلق �� اخرى ... �حكة أك��رررر !

 للاادل... تض  
ً
�ام قةاادر  تر�در ڤيكس... أض  مئة دايه اس��لي�ي قق�ي�ا

اا قال�اد تقوى ه�� امل��ي، من السكر! اا... أظ�ه   ر�م ذراهها حول خصري ... أظ�ه
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ب  ِ
ه... صديق وايف، الدكمور؟! أَرحه

ه
من اذا الذي أراه خارج املطعم؟ كأو

 او... يحسد�ي ه�� ر�م! ال يحلم �� اخحصول ه�� 
ً
 كعادته! حمةا

ً
ةا قه... يبدو ممجهه

�ي يتبا�� �اا... تافعه!!
ه
  امرأ  �� دةالها!! دع شهادته... ال

–   « ... لديك مؤتةر؟».  

–   « ... مسرحية..».  

مسرحية؟! مسرحية؟!! من يأ�ي إ�� لادن من أد ... مسرحية؟!! ما اذا 

  الهب ؟!!!

  .« ..... »   –

  .« ..... »   –

  .« ..... »   –

  لقد تجاوزُت ددر�ي ه�� ُمجاملة اذا ال�ل !

  اخحةد �! اا او يرح ... أوا ور�م وواص  َسْ��وا إ�� املصعد...

 ***

أستيقظ من الاو  ورأ��ي ي�اد يافجر من الصداع! ليت اذا ما حص  

رهِغ ما �� 
َ
ى أي �ي أشعر كذلك �ا�يان يجعل�ي أدفز إ�� املرحاض ح�ه يحسب، ولكاه

معد�ي وأس��يح!! لقد أك��ُت من ال�را ، واذه �� الاتيجة! �� العاد  ال أتااول 

ي ليلة البارحة... ر�م ال 
�ي تجاوزت حده سوى كأس، أو كأس�ن ه�� اك��، ولكاه
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ه صوت رو�ن ااتفها 
ه
اا ستستيقظ دب  الظهر... كأو تزال �� سبا�اا العةيق؛ ال أظ�ه

الها؛ الصوت داد  من  ال! أخرج من املرحاض �سمك�ف امر... �عم، او دوه اخجوه

�ي �اوت معها هادما ذاباا إ�� املطعم... أيمح 
ه
داخ  حقيبة يداا ال�و�ش ال

ال. ورم�ن او سسم الظاار ه�� ال�اشة... يصةت  اخحقيبة، وأخرج م�اا اخجوه

ال �عد قراة دليلة، وأامه قإهادته إ�� اخحقيبة، ثم يجأ  يصطر ه�� قا�� أمر  اخجوه

ا ! ما زلت أرغب �� ك�ف سره معري�اةا  ��ي: اتصال سلوى قر�م ماذ أيه �ان دد ح�ه

اق�اا ه��  قبعضهةا، ولع ه اذه يرص�ي! أسما  وو  ر�م العةيق، وأض  سبه

فَمح �� ماار  ه�� قاقا! ه�� 
ُ
الها، وه�� الفور ت مست�عر البصةات اخلاص قجوه

الفور أذاب إ�� الوا�س آ ، وأقحث هن اسم سلوى �� خاوة البحث، يمأتي�ي 

ن �� الك���! ِ
َب�ه
ُ
 سوف ت

ً
  محادث�اةا... حمةا

ات، واملقاط  املمداولة؛ ليس  أسمعرض الرسائ  قي�اةا... مجةوهة من المحيه

 هن السپا ال �اة�ي... إ�� 
ً
، يأدد حدي�ا

ً
اذا ما أقحث هاه... أرد  إ�� الوراء دليال

الوراء أك��... اذه معلومة غر�بة. ر�م �سأل سلوى هن موهد وصولها من السفر، 

 �� العياد ! اذه الرسالة هادما �اوت سلوى �� رحل�اا... 
ً
ى ترتب معها موهدا ح�ه

ها رغبت �� أخذ رأ�اا �� 
ه
غر�بة، يةا حادة امرأ  م�  ر�م �عياد  تجةي ؟! لعل

�عض املسائ  البسيطة. ال قأس، يع�� اد  هريُت ان سره معري�اةا قبعضهةا... 

لكنه الظاار �� الوا�س آ  أن الرسائ  قي�اةا تةمد إ�� ي��  أ�عد من ذلك قك���. 

�ي  الع هل�اا... مجةوهة أخرى من املقاط  املمداولة، لكاه
ه
ما زالت هادي رغبة �� سط

 يلفت اوتبا�� أك�� من غ��ه، تحت هاوان: تقاية دديد  �� شف  
ً
أدد مقطعا

الداون ! ر�م أرسلت اذا املقط  لسلوى ل�ي �سمفسر هاه. ا  �� قحادة ل�ي 
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�سمفسر هن شف  الداون؟! أسمةر �� اسمعراض الرسائ ، ودد وصلت ان 

لقب  سمة شهور ... رسالة من ر�م �سمفسر ي�اا إن �ان قاإلم�ان تكب��... غ�� 

اا ال تا�ح قمكب��اا للةره   معقول ! تر�د تكب�� مؤخر�اا، وترده هل�اا سلوى قأ�ه

ت�ن، وترغب �� تكب��اا  ال�ال�ة!!... معقول؟! ر�م أدرت هةلية تكب�� ملؤخر�اا مره

للةره  ال�ال�ة؟!! ثم رسالة أخرى م�ا�اة، ولكن اذه املره  حول ثدي�اا! أسمةر �� 

ى أدد وف��ي ودد ردعت ساة ووصف الساة 
اسمعراض الرسائ  قلهفة وذاول ح�ه

ة اخجفون، وحول أوفها ما ��به 
َّ
ه�� الزمن... أدد صور  لوده امرأ  ُمزرد

اا من مبارا  مالكةة من دون  ِ
 ضر�اا، أو خردت لموه

ً
الكدمات، وكأنه أحدا

�ي ه�� 
ه
ازات! تحت الصور  رسالة من ر�م، �سأل ي�اا إن �اوت اذه اثار ال

فه
ُ
د

�ي أدر�اا، وم�ى– �سأل– سوف تزول؟!! يا إل�ي! ما 
ه
ودهها طبيعية �عد العةلية ال

ب أك�� �� الرسائ ، ولكنه الفضول  ِ
ه
ل
َ
�  اذا الذي أكت�فه؟! ِقتُّ أخ��ى أن أد

يديع�ي... ثالثة أشهر أخرى ه�� املا��ي، وأدد صور  مرسلة اذه املره  من سلوى 

 ، ِ
 �� وصفها– ذات دسد ُم��اه

ً
المرأ  مموسطة اخجةال– إن أردت أن أ�ون كر�ةا

و�جواراا صور  اي��اضية لها �عد إدرا�اا هةليات تجةي  ُمزمعة... أشعر قحالة 

�ي أهريها!! �  ��يء 
ه
دديد  من الا�يان وأوا أشااد الصور  سي��اضية: إ�اا ر�م ال

�ح �� ان... سره هالد�اةا... ااتان الصورتان املمجاورتان أي�حما هن املسمور، 
ه
ات

  وأوبأتا�ي قاخل��!!

  ر�م من دب ، ور�م من �عد!!!
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29 

سلوى 

ة. حدي�ي م  دياا ��  ى أيكر قَرو�َّ  ح�ه
ً
 قحادة ل�ي يبمعد طارق دليال

ً
كاُت يعال

اشة. �عم، او رد   ب�اا �� هاطفة طارق اخجيه السپا أيقظ�ي من غفو  هاقر  سبَّ

 م��وج، ولديه من زودمه خةسة 
ً
ه أيضا لطيف ووسيم ورديق امل�اهر، ولكاه

 ! لو وايقت 
ً
أقااء! اذا �له يجب أن يوَض  �� اخحسبان، وال أسمطي  تجااله أقدا

�ي يةكن سسماااء ه�اا إذ 
ه
 الزودة ال�اوية، وال

ً
ه�� الزواج ماه، يسأظ  أوا دوما

ه   �ي ان، و�الرغم من هد  حبه
ً
ما اشمدت هليه الضاوط. مهةا �ان مارما

ون م  أمهم  ه لن يمحة  �جر أقاائه له هادما يصطفه
ه
 أو
ه
��، إال لزودمه كةا يده

ق زودمه من أد�� إن طلَبْت ماه الطالق، 
ه
ه. وإن صدق م�� �� ما دال، وطل ضده

اقة للبيوت! كيف سي�ون مظهري حي�اا أما  زمالئي ��  �ي خره
ه
يسوف أوصم قأو

ى  ي ح�ه العة ؟! أما  أصددائي؟! أما  أوالدي؟! سوف �سما  سعود امر ضده

�ي اليت حول زميلها امل��وج، وسردمه من 
ه
ِه اوالد ��ه !! «اوظروا إ�� أمكم ال

ُيكره

 أسلو  سعود اللئيم!! ارتباطي قطارق سوف 
ً
دا ِ
ى تظفر �� قه!» أهلم ديه أسرته ح�ه

يفقد�ي أشياء ك��� ، ولن أد�ي ماه سوى القلي . لذلك، يجب ه��ه أن أحسم 

  امر اليو  هادما ألقاه �� حديقة املست�فى �عد �ااية الدوا .

 ***
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رُت وصف ساهة هن موهدي م  طارق . ليم�ي 
ه
الساهة اخلامسة مساء... تأخ

ية ه�� اخجوال؛ أهمذر له هن املوهد، وأو�ي معه �  ��يء. لو  �ع�ت له قرسالة وصه

 لوده. ال يائد  ان من م�  
ً
يعلت، لر�ةا �ان ذلك أاَون هلياا من اللقاء ودها

 �
ه
اذا المفك��. ه��ه أن أذاب إليه قاخحديقة، حيث ينمظر�ي... يجب أن أتح�

 أضعف أمامه مره  أخرى !
ه
  قال�جاهة، وأال

يلة... 
ه
اا سُمةطر الل أس�� قب ء إ�� اخحديقة، تحت أدواء غائةة. يبدو أ�ه

ا �� اذا الودت، �عد أن غادر د ه املوظف�ن  اخحركة �� املست�فى دليلة دد�

ى ال يرا�ي أحد �عري�ي وأوا م  طارق ��  د، ح�ه ليبدؤوا هطلة �ااية اسبوع. اذا ديه

  اخحديقة، يمبدأ ال�ائعات!

 وس  مجةوهة 
ً
ذي أراه وادفا

ه
اقة اخحديقة ممجهة وحو طارق ال أدخ  من قوه

ي! قادة ورد من دديد!   قه �� يده؟ يا ر�ه
ً
من ا�جار... ما اذا الذي أراه مةس�ا

�ي لن أضعف اذه املره ... مهةا يع   ؟! ولكاه ملاذا ير�د اذا الرد  تصعيب امر ه��ه

  ودال، يلن أضعف!

احة �� السعودية! وح�ِم�ي! أردو أن تمةكن اذه البادة  –   «يا اال قأدة  دره

البسيطة من المعب�� لك هن مدى اشتيا��».  

ب ه��ه �  ��يء؟!! ِ
؟! ملاذا ُيَصعه

ً
  يااول�ي قادة الورد... ملاذا اش��ى �� وردا

، ولكن... كيف سأحةلها م�� �� املست�فى؟ لو رآ�ي أحد، ماذا 
ً
–   «شكرا

سوف يظن؟».  
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ي ال�لةات دون ترتيب مسبق. وطقت �اا ���  هفوي وصادق...  خردت م�ه

ه قدأ 
ه
اا تدله ه�� أو ي البارد، أظ�ه �ي أخذت تصمفي �عد أن تفادأ قرده

ه
اقتساممه ال

د وغ�� مقصود. ِ
  ��كه �� أن امر ليس ه�� ما يرا ... تةهيد ديه

�ي تحة  معها قادة ورد... ال أرى �� 
ه
–   «أوِت لسِت الوحيد  �� املست�فى ال

امر أية م��لة».  

ه يقد رغبمه �� اخحديث �سبب قرود اسمقبا�� 
ه
خحظات من الصةت، وكأو

�ي أتحا��ى الاظر 
ه
ي... أوظر إ�� ارض؛ كأو

ة م�ه ه تود  رده  يع  أك�� حةيةيه
له. أظاه

؟
ً
  إ�� هينيه اخحائرت�ن... ا  أصارحه ان أ  أومظر دليال

–   «ما اخح�اية يا سلوى؟ ا  أوِت ممضايقة من ��يء؟».  

�ي أسمطي  البقاء معك أك�� ��   آسفة، ولكن... ال أظاه
ً
ا –   «طارق ... أوا دده

اخحديقة. أحماج إ�� أن أذاب».  

–   «أ�اذه السرهة؟! أوِت دئِت للموه !».  

�ي م�اولة... لديه أشياء ك��� ..».   –   «أهلم، ولكاه

–   «ال قأس، إن كات م�اولة... م�ى تودين أن ولمقي مره  أخرى؟».  

–   «ال أدري ».  

–   «ال أيهم... ماذا تقصدين؟».  

اا يكر  ديد ».   –   «أدصد أوه من الصعب أن ولمقي... ال أظ�ه
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�ي أرغب �� 
ه
ة معك ل�ي تفهم قأو ايهم يا طارق ! ا  أوا قحادة ل�ي أ�ون يجه

  إ�ااء �  ��يء معك؟!!

، و�سمقبليا�ي ه�� اذا الاحو 
ً
–   «ماذا دااك يا سلوى؟ غبُت هاك أسبوها

رتك م�مادة �� كةا أوا م�ماق لك!».   البارد! تصوَّ

–   «أوا آسفة».  

ْب، ا  تودين أن ومحدث يق  ه�� الهاتف إ�� أن أتقد  �الك؟».   ِ
يه
َ
–   «ط

–   «ال أظن ذلك».  

–   «سلوى ! ما اخح�اية؟! ماذا دااك؟!».  

–   «أوا آسفة يا طارق، ولكن ال أسمطي  الزواج ماك... حاولت، ولكن... ال 

أسمطي ، ال أسمطي !».  

  –   «ملاذا؟!!».

–   «أوت �علم ملاذا... سبق، ودل�اا لك، ولكاك ال �سة ! �وك م��وج!!».  

–   «ثا�ي يا سلوى ! ألم وتاادش �� اذا امر من دب ، وحسةااه؟!».  

 
ً
رت �� امر مرارا

ه
د�ي، لقد يك �ي لم أحسةه! صده –   «أوت ر�ةا حسةمه، ولكاه

ع�ي ه�� مبدأ سرتباط   ��جه
ً
� أدد �لصا

ه
، واست�رت أهز صديقا�ي، لع�

ً
وتكرارا

 ه�� دااهة قه؛ واو أنه 
ً
د �� ما كات دوما

ه
قرد  م��وج، ولكنه �  من است�رته أك
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يكر  القبول قأن أ�ون زودة ثاوية خطأ؛ ق  وخطأ كب��! ورداًء، ال تفهم من كالمي 

  .«! 
ً
�ي أطالبك قمطليق زودمك!! يهذا امر لن أدبله قماتا

ه
اذا أو

ق زودمه و�بدأ 
ه
��، يلةاذا ال يطل  �� زواده كةا يده

ً
إن �ان طارق �عيسا

 
ً
حيا  دديد ؟! ما الفائد  من البقاء �� حيا  زودية �عسة؟! أوا لن أطلب ماه أقدا

ه ليس قحادة �ي �ل  آخر غ�� وفسه ل�ي يقاعه قالبحث هن  أن يفعلها، ولكاه

  السعاد  أياةا �اوت!

�ي است�رِ�اا؟ دياا السعيد؟!».  
ه
–   «من �� يا ترى تلك ال

، يقراري سيظ ه كةا او».  
ً
ى لو لم أست�ر أحدا –   «ال �ام من است�رت... ح�ه

–   «لكنه دياا �� أهز صديقاتك، وأوِت است�ر�اا �عد لقائاا اخ�� �� املطعم 

ةُمك من لادن».  
ه
دب  سفري، أليس كذلك؟ اكذا يهةُت ماك هادما �ل

دت ودهة وظري ».   –   «�عم، تحدثت م  دياا �� امر، وأيَّ

ك 
ه
ذي يهةمه ماك �� املطعم أو

ه
د�اا دياا؟ ال �ي أيه

ه
–   «أية ودهة وظر اذه ال

ك ه�� اسمعداد خلوض المجر�ة م��؛ ق�  ما ي�اا من 
ه
تودين سرتباط �ي، وأو

�ي 
ه
� ان؟! اداقة الوحيد  ال ذي �ا�َّ

ه
ك ��عر�ن �عاطفة وحوي ... يةا ال

ه
معودات، �و

ثت م  دياا، أثنمك هن درار سرتباط �ي، أليس 
ك هادما تحده

ه
أرااا ماطقية �� أو

كذلك؟!».  

، يهذا إن دله ه�� ��يء، يهو يدله ه�� 
ً
ى وإن �ان ما تقوله ححيحا –   «ح�ه

�ي لم أكن مقماعة قا�مر من اساس! لو كات أشعر قرغبة صاددة �� سرتباط 
ه
أو
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، ملا اسمطاع أي �ل  أن ي�ني�ي هن دراري . ولكن... 
ً
قك، قالرغم من �ووك م��ودا

د من اساس!  ثاا ي�اا ه�� الهاتف، أوا ضده يكر  المعده كةا دلت لك �� أول مره  تحده

حاولت... وهللا حاولت، ولكن لم أسمط !! أردوك ايهة�ي يا طارق، وال تضا  ه��ه 

أك�� من اذا!!».  

 ! ليمه يفهم و���ك�ي، وال يز�د من 
ً
�ي أسمطي  أن أ�ون أك�� وضوحا ال أظاه

  امر صعو�ة...

  .« ...... ! 
ً
–   «��يء ججيب يعال

ال أدري ماذا دال! يلم أهد دادر  ه�� سةاع أي ��يء يقوله... يق  أر�د أن 

، وال ير�د 
ً
أذاب... أهصا�ي لم �عد دادر  ه�� المحة ! طارق يمحدث ك���ا

ر�ي إ��  ِ
ه
ه يرغب �� إرغامي ه�� أمر سبق وريضمه!! ُيذك

ه
سسمةاع إ�� ما أدوله! كأو

حد ما �سعود... ق  لع ه �  الردال �� اذا امر سواء؛ ير�دون يرض إراد�ام ه�� 

�ي ال أر�د أن أ�ون 
ه
النساء دون أد�ى اهمبار لرغبا�ان!! دلت له أك�� من مره  إو

زودة ثاوية!! ملاذا ال يفهم؟! ملاذا؟!! أن أققى اكذا قال زواج، هادي أرحم مئة مره !! 

 ��لة ما من 
ً
 وأقدا

ً
يبدو أن دةي  الردال مهةا قلاوا من ر��ه و�اذيب يبقون دائةا

  سعود... وسقمعاد ه�ام او أك�� غايةة!!
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30 

طارق 

ٍ دةي ، ال تز�ده النسةات العليلة، والايو  الهائةة �� 
يا له من دوه

 ! أومظر سلوى �� حديقة املست�فى. أمسك �� يدي قادة من 
ً
 �حرا

ه
السةاء، إال

الورود اخحةراء، و�� ديب معطفي اقيض اخلاتم الذي اش��يمه لها من ممجر 

، ولكن ال قأس، يأوا لم أهد ذلك ال�ل  
ً
اارودز. تأخرْت هن موهداا دليال

دن م  وف��ي أغاية هبد اخحليم ال�ه�� : 
ْ
ذي �اضب ه�� م�  اذه امور ... أَدو

ه
ال

�ي أشعر  ل مره  أحب ي�اا، ولكاه ل مره  تحبه يا دل�ي»... ححيح �� ليست أوه «أوه

ةا لبعد الف��  الزماية هن آخر حب صاديمه دب  سلوى ...  ل مره ؛ ر�ه اا أوه وكأ�ه

أشفق ه�� �  إ�سان لم يصاديه اخحب؛ كم او مسك�ن ال �علم مدى ما ياته! 

ولكن، �� �ااية املطاف، ما ذوب ذلك املسك�ن، أوليس اخحب او الذي يصمار 

  صاحبه؟

ق�ن أ�جار السدر أم��ي؛ و�� اومظاراا أتصي  ما سوف ي�ون هليه اللقاء 

، كةا اشمقت إل�اا. مره أسبوع �ام  ماذ أن   اشمادت إ��ه
ً
من شاف ووله. حمةا

ا أود دوله  ى امل�املات �اوت مقمضبة؛ قحكم السفر. لديه الك��� مةه رأي�اا، ق  وح�ه

لها، وإن �اوت ال�لةات ��جز �� ك��� من احيان هن ايصاح هن مكاون الفؤاد 

  من الهوى ...
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اا �� دد أددمت. تبدو كعاد�اا �� غاية اخجةال! �س�� وحوي مبتسةة، وإن 

�ي 
ه
�اوت اقتسام�اا تبدو خجولة �عض ال��يء. يا ترى، ا  الحظت قادة الورد ال

  أحةلها؟ ا  زادت من سعاد�اا؟ أهلم أن الورد تأث��ه ساحر ه�� النساء...

احة �� السعودية! وح�ِم�ي! أردو أن تمةكن اذه البادة  –   «يا اال قأدة  دره

البسيطة من المعب�� لك هن مدىاشتيا��».  

ي  اا لم تمود  م�ه د واخخج ؛ كأ�ه أواولها قادة الورد. تةده يداا ���يء من ال��ده

  اذه سلمفاتة الروما�سية.

، ولكن... كيف سأحةلها م�� �� املست�فى؟ لو رآ�ي أحد، ماذا 
ً
–   «شكرا

سوف يظن؟».  

�ي غبت ه�اا �  
ه
 ما ضايقها... ر�ةا �و

ً
ما اذا الرده ال�جيب البارد؟! كأن شيئا

  اذه املده ؛ ياليو  ِ�َساة هاد العاشق�ن!

�ي تحة  معها قادة ورد... ال أرى �� 
ه
–   «أوِت لسِت الوحيد  �� املست�فى ال

امر أية م��لة».  

اا  ، وكأ�ه  ... أرااا تمحا��ى الاظر إ��ه
ً
ى �ادأ دليال خحظات من الصةت ح�ه

خجلت من وفسها. ال قأس، إن لم أتحةلها أوا، يةن سيمحةلها؟ �  إ�سان تةره 

ف  هليه خحظات ح��  وضيق؛ دور اخحبيب أن �سمة  إ�� اةو  حبيبمه، و�صفه

  ه�اا ما اسمطاع.

–   «ما اخح�اية يا سلوى؟ ا  أوت ممضايقة من ��يء؟».  
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�ي أسمطي  البقاء معك أك�� ��   آسفة، ولكن..... ال أظاه
ً
ا –   «طارق ... أوا دده

اخحديقة. أحماج إ�� أن أذاب».  

–   «أ�اذه السرهة؟! أوِت دئِت للموه !».  

�ي م�اولة.... لدي أشياء ك��� ..».   –   «أهلم، ولكاه

–   «ال قأس، إن كات م�اولة... م�ى تودين أن ولمقي مره  أخرى؟».  

–   «ال أدري ».  

–   «ال أيهم... ماذا تقصدين؟».  

اا يكر  ديد ».   ه من الصعب أن ولمقي... ال أظ�ه
ه
–   «أدصد أو

ها تةر قيو  
ه
د امر معها، يلعل ِ

 أَصعه
ه
 �� ال تقصد ما تقوله! يجب أال

ً
حمةا

ى مجرد اضطرا  ارمووات  هصيب �� العة ؛ أو ر�ةا م�ا�  م  اوالد؛ أو ح�ه

  �سبب اخحيض!

، و�سمقبليا�ي ه�� اذا الاحو 
ً
–   «ماذا دااك يا سلوى؟ غبُت هاك أسبوها

البارد؟! تصورتك م�مادة �� كةا أوا م�ماق لك!».  

–   «أوا آسفة».  

ْب، ا  تودين أن ومحدث يق  ه�� الهاتف إ�� أن أتقد  �الك؟».   ِ
يه
َ
–   «ط

–   «ال أظن ذلك».  

–   «سلوى ! ما اخح�اية؟! ماذا دااك؟!».  



 مكتبة الرمحي احمد   مكتبة الكندل العربية

243 

 

–   «أوا آسفة يا طارق، ولكن ال أسمطي  الزواج ماك... حاولت، ولكن... ال 

أسمطي ، ال أسمطي !».  

  –   «ملاذا؟!!».

–   «أوت �علم ملاذا.... سبق ودل�اا لك، ولكاك ال �سة ! �وك م��وج!!».  

–   «ثا�ي يا سلوى ! ألم وتاادش �� اذا امر من دب ، وحسةااه؟!».  

 
ً
رت �� امر مرارا

ه
د�ي، لقد يك �ي لم أحسةه! صده –   «أوت ر�ةا حسةمه، ولكاه

ع�ي ه�� مبدأ سرتباط   ��جه
ً
� أدد �لصا

ه
، واست�رت أهز صديقا�ي، لع�

ً
وتكرارا

 ه�� دااهة قه؛ واو أنه 
ً
د �� ما كات دوما

ه
قرد  م��وج، ولكن �  من است�رته أك

ْفهم من كالمي 
َ
يكر  القبول قأن أ�ون زودة ثاوية خطأ؛ ق  وخطأ كب��! ورداًء، ال ت

  .«! 
ً
�ي أطالبك قمطليق زودمك!! يهذا امر لن أدبله قماتا

ه
اذا أو

ق زود�ي من أدلها! 
ه
�ع�ي ال تر�د أن ت�ون زودة ثاوية، وال تر�د�ي أن أطل

اا  ي يا سلوى أن أيعله؟!! ال ��يء يرض�اا، وكأ�ه ، ما العة ؟! ما الذي تر�دين م�ه
ً
إذا

  ترغب �� ��ج��ي ! أاذه �� م�ور  صديقمك؟! أاذه م�ور  دياا؟!

�ي است�رِ�اا؟ دياا السعيد؟!».  
ه
–   «من �� يا ترى تلك ال

، يقراري سيظ  كةا او».  
ً
–   «ال �ام من است�رت... ح�ى لو لم أست�ر أحدا

ادة!! ا  أخ��اا 
ه
 است�ارْت دياا السعيد، ومن غ��اا تلك العاار  اي

ً
حمةا

�ي �ست���اا �� أدق تفاصي  حيا�اا، وتأخذ قرأ�اا، تصون 
ه
قأن صديق�اا تلك ال

زودها م  مارتن زرتك؟! يه  �� مؤالة إلقداء أي رأي، أو إهطاء أية وصيحة �� 
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أمور الزواج والعالدات ا�ساوية؟!! يا له من زمن ججيب!! دياا تا�ح صديق�اا 

 تقب  أن تصبح زودة ثاوية، ولكن ال ما�  هاداا من أن ت�ون خليلة لذلك 
ه
قأال

طخ امر��ي!!!
ه
  الل

–   «لكن دياا �� أهز صديقاتك، وأوِت است�ر�اا �عد لقائاا اخ�� �� املطعم 

ةُمك من لادن».  
ه
دب  سفري، أليس كذلك؟ اكذا يهةُت ماك هادما �ل

دت ودهة وظري ».   ثت م  دياا �� امر، وأيَّ –   «�عم، تحده

ك 
ه
ذي يهةمه ماك �� املطعم أو

ه
�ي أيد�اا دياا؟ ال

ه
–   «أية ودهة وظر اذه ال

ك ه�� اسمعداد خلوض المجر�ة م��؛ ق�  ما ي�اا من 
ه
تودين سرتباط �ي، وأو

�ي 
ه
� ان؟! اداقة الوحيد  ال ذي �ا�َّ

ه
ك ��عر�ن �عاطفة وحوي ... يةا ال

ه
معودات، �و

ثِت م  دياا، أثنمك هن درار سرتباط �ي، أليس 
ك هادما تحده

ه
أرااا ماطقية �� أو

كذلك؟!».  

، يهذا إن دله ه�� ��يء، يهو يدله ه�� 
ً
–   «ح�ى وإن �ان ما تقوله ححيحا

�ي لم أكن مقماعة قا�مر من اساس! لو كات أشعر قرغبة صاددة �� سرتباط 
ه
أو

، ملا اسمطاع أي �ل  أن ي�ني�ي هن دراري . ولكن... 
ً
قك، قالرغم من �ووك م��ودا

د من اساس!  ثاا ي�اا ه�� الهاتف، أوا ضده يكر  المعده كةا دلت لك �� أول مره  تحده

حاولت... وهللا حاولت، ولكن لم أسمط !! أردوك ايهة�ي يا طارق، وال تضا  ه��ه 

أك�� من اذا!!».  

  مسمحي ! مسمحي  أن ت�ون ال�ااية اكذا، وه�� اذا الاحو!!
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�ي م��وج؛ قالرغم من 
ه
 ! تريض�ن سرتباط �ي يق  �و

ً
–   «��يء ججيب يعال

ذي تبح��ن هاه �� 
ه
مدى توايقاا �� أشياء ك��� ؟! أاذا او املعيار الرئيس ال

، وطز �� �  ��يء آخر؟! أوت كات 
ً
 ي�ون م��ودا

ه
ذي يمقد  إليك: أال

ه
ال�ل  ال

م��ودة من رد  لم �سبق له الزواج، ياوظري إ�� ما آلت إليه امور قياكةا! �ان 

ه، و��عر�ن أوت  ر لك قحبه ِ
ذي يقه

ه
 !! وان، هادما يأتيك ال�ل  ال

ً
 ياشال

ً
زوادا

ه م��وج؟!! أاذا 
ه
ة وحوه، و�ياكةا أمور ك���  م���كة، تريضياه يق  �و و�َّ

َ
�عاطفة د

، أاذا ماطق؟!!».   ي ه��ه ماطق يا سلوى؟! رده

�ي أردو أن تجعلها 
ه
ر وف��ي، وأهيد ما دلُمه، وكأو أخذُت أصرخ وأصرخ، وأكره

�لةا�ي �عدل هن رأ�اا، ولكن دون طائ ... تمحا��ى الاظر إ��ه مره  أخرى ... 

الصةت... ال ��يء غ�� الصةت... يليس لد�اا ما تقوله، ولم �عد اااك ��يء لديه 

 هل�اا كةا يبدو... ال 
ً
ل�ي أدوله. لقد دلُت �  ما هادي دون أن ي��ك ذلك أثرا

ذي حسبُت أنه الذي قيناا او �  ��يء! ألهذه 
ه
��يء... م  اسف، ال ��يء، وأوا ال

ذي ظانمه 
ه
الدردة أوا إ�سان ساذج؟! ألهذه الدردة أسأت دراء  ذلك ال��يء ال

 ه�� حق.
ً
  قي�ي و�ي�اا؟! م  اسف... يبدو ذلك... لع ه «سالم» �ان دائةا

�ي 
ه
حظة ال

ه
، لقد آن أوان ماادر  حديقة املست�فى. املداش أوه �� ال�

ً
إذا

اا  قدأوا ومحرك ي�اا ل�ي �اادر، قدأت السةاء تةطر، ياوماق�ي شعور غر�ب قأ�ه

�ي المقط�اا لدياا 
ه
تبكياا... أخرج ااتفي الذ�ي من معطفي اقيض. أيمح الصور  ال

�ي سااةت �� 
ه
� رغبة �� سومقا  من ال

ه
ومارتن �� ممجر اارودز. أوظر إل�اا، وك�

� أضر  هصفور�ن قحجر واحد إن أرسلت اذه 
ه
إيساد حيا�ي ه��ه ! ق  لع�
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الصور  إ�� مدير املست�فى، وكذلك سلطان، يأي�ح �اا مارتن املحمال، ودياا 

�ي ال أيع ...   اخلبي�ة... ولكاه

  أكمفي يق  قة�ح الصور  من ه�� ااتفي الا�ي.
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31 

سعود 

ليم�ي لم أتطفه ! يوهللا، ال ��يء ُيمِعس ا�سان م�  الفضول، والمطفه ! 

ن اخحقيقة  ، ولم أتب�ه
ً
ال ر�م؟! ليم�ي ظللت �� ده�� سعيدا ما�� أوا، ومال دوه

ات �� حقيق�اا  ، صدق من دال: «اخجه  �عةة»... يةاذ أن تبيه
ً
 !! يعال

ً
يأصبح �عيسا

ةا اةةُت �اا، تبادرت إ�� ذا�ي تلك الصور 
ه
 ه�� معاشر�اا! �ل

ً
ما هدت دادرا

عياة، يةا هدُت أرى ر�م يائقة اخجةال، ق  ر�م ما دب  هةليات المجةي  
ه
الل

 ه�� اوجاز؛ م  �  
ً
مه! يةا هدُت دادرا

َ
ل  و�دَّ

ه
 م�اا إال

ً
�ي ما أققْت شيئا

ه
د  ال املمعده

�ي اس�الكُ�اا!! أوا لم أدي  �  اذه اموال الطائلة من 
ه
ات اليياچرا والسيالس ال حبه

 لك يا سلوى، يةاذ أن 
ً
ا لت ه�� حاية مبض  سلوى ! تبه

َّ
عة، ��� أد  امرأ  ُمَصاه

  �عريُت هليك والمعاسة تحالف�ي!

هدت من لادن، و�اوت أسوأ هطلة دضي�اا �� حيا�ي... أخ��ت ر�م قةا 

ادة، وخداهها 
ه
�ي لن أدع  خداع أ  هبد هللا اي

ه
اكت�فمه ه�اا، وأدسةُت لها إو

ُت ��لة م�اا 
ْ
ل ان اكذا دون توا� ! دةي  صوراا ومراسال�اا م  سلوى َحةَّ ��، يةره

ِعد �� �  درش صريمه هل�اا يسوف 
ُ
ى ال �سمطي  او�ار... إن لم � ا��، ح�ه ه�� دوه

دة لها أ  هبد هللا الاتاة!! أوا سعود اخحسن، يممه خدا�� �اذه  ِ
أي�حها، �� واملَروه

�ي ُصِريت، ققدر ما �� ه�� 
ه
الطر�قة؟! وهللا، إن اخحسر  ليست ه�� اموال ال

�ن تةكاما من خدا��... من اسمافا��!! لو 
َ
شعوري قاملرار  واملهاوة؛ �ن امرأت�ن كهات

 قجه��، ل�ان ذلك ه��ه أاون من اذا ال�عور 
ً
 قصدا��، سعيدا

ً
�ي ظللُت دااال

ه
أو
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، يإذا �� �اقوس اسمفقُت ماه ه�� يزع! أحةد 
ً
 دةيال

ً
البائس!! ظانُت ر�م حلةا

ر وأوِه هالد�ي م  ليليان؛ وإن �اوت ليست �� دةال ر�م �عد  �ي لم أ�اوه
ه
هللا �و

 أنه �  ��يء ي�اا طبي��... وإن كات ان قدأت أشكه �� اذا امر 
ه
المعدي ، إال

 . أخ��ى أن ي�ون مبض  سلوى لم ي��ك أية امرأ  �� حالها... وهللا، لن أسأل 
ً
أيضا

� أسمعيد مره  أخرى ددر�ي 
ه
 �اا، ولع�

ً
وراء ليليان، وسأظ  اكذا ه�� ده�� سعيدا

  ه�� سومصا !
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32 

الراوي 

لت الصةت طيلة اذا الودت، إ�� أن يرغ أقطال   ! ال أهلم كيف تحةه
ً
أخ��ا

�ي يعلت؛ كةا وهدتكم آخر مره  تحدثت ي�اا معكم. ال  اخح�اية من رواي�اا. ولكاه

يمم  كم تةاَّ
ه
أدري إن �اوت ال�ااية دد داءت ه�� حسب اواكم، وإن كات أظنه أو

�ي 
ه
دتم هل�اا من ايال  واملسلسالت ال �ي �عوه

ه
�ااية أك�� ق�جة وسعاد ؛ كملك ال

��أتم هل�اا؛ أليس كذلك؟ لكن، ماذا وفع ؟ يهذه �� ضر�بة السةاح �ححا  

فقون م�� قأنه  �ة، ودون رداقة! يلعلكم تمه ال�أن قالمعب�� هن أوفسهم ق�  حره

�ي 
ه
دو�ي هادما أدول لكم: لو أو  . وصده

ً
ليس �  الااس مؤال�ن �ن ي�وووا أحرارا

رو�ت لكم احداث قاف��ي، خجعلت �ااي�اا تروق لكم أك��. يع�� سبي  امل�ال، 

وليس اخحصر، خجعلت �ااية سلوى وطارق أشبه قةسلس  هائلة اخحاج ممو��؛ 

؟ أال يدله ذلك الاجاح ه�� مكاون 
ً
 م�ارا

ً
ولَم ال؟ ألم ياجح ذلك املسلس  وجاحا

رغباتكم؟ يةا املا�  من أن تقب  سلوى قالزواج من طارق دون المأث�� ه�� زودمه 

ا سعود،  او�� وأقاائه، وال� ه �عيش �� وئا  وسال  وسعاد  ما �عداا سعاد ؟ أمه

ذي �سمحقه! ما رأيكم �� خسارته خجةي  
ه
 سوف ياال دزاءه العادل ال

ً
يحمةا

؟ ال قأس، يلاِضف كذلك إ�� العقا  مرض ايدز، ق  
ً
 �اييا

ً
أمواله؟ أليس هقاقا

و�حص  هليه من ليليان! ور�م تقبض هل�اا ايئة امر قاملعروف والا�ي هن 

، لن 
ً
 ما. وطبعا

ً
املاكر، وأ  هبد هللا تنمحر، ال أدري ملاذا؟ ولكن وجد لها سببا

�ي سوف تصا  قا�ايار هص�ي هادما تافجر شفمااا من أثر 
ه
أ���ى دياا السعيد ال
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الافخ، وه�يقها مارتن زرتك سوف ُيطرد من املست�فى لسوء خلقه، وسيمم 

 ماه! ما رأيكم �� م�  اذه ال�ااية ل�ح�اية؟ 
ً
 ملركز القلب قدال

ً
�عي�ن طارق مديرا

 ! أال يكفياا ما 
ً
، ومآ��ي، وأحزاوا

ً
دةيلة، وماع�ة، وتبعث ام . كفاوا اةوما

��ااده ه�� داا�ي اخجز�ر  والعر�ية؟! ملاذا ال وجع  حياتاا �لها م�  داا  ا  �ي 

فقون م��؟ لو كات أوا الذي رو�ت لكم  ��ي؟ سم�ون حيا  أدة  قال شك، أال تمه

ذي �سمحقووه، امل�حو  
ه
احداث، خجعل�اا كذلك. خجعلمكم �عي�ون الوام ال

ائي، ليس اااك أدة  من العيش �� غفلة  دو�ي يا أهزه قالسعاد  الدائةة... صده

، واذا ما أر�ده أوا وغ��ي لكم. لذلك، أدد  لكم 
ً
ا اا حيا  مر�حة دده هن الواد . إ�ه

ا أدرممه �� حقكم، هادما سةحت لطارق وسلوى وسعود   اهمذاري هةه
ً
دا مجده

، أهدكم 
ً
دا ر مجده قالمحدث معكم مباشر  دون رديب. إوه خطأ يادح، ولن يمكره

  قذلك... وتةايا�ي لكم �افلة دائةة، �عيد  �  البعد هن شرور اليقظة.

ج!)
َّ
  (يا لكم من ُسذ
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